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RE.SUMO

A evotução tectono.-termal da Região Nordeste de Minas Gerais e

Su1 da Bahi.a (E do meridiano 42900 rwcr entre Os par:alel-os, l-5oo0 r

e 18?.oo') é interpretada a.,luz de.estudos.,estratigráf,Lcoe/ .

litotrógi.cos, t.estruturai.s, DetrogÈáf i'cos. petroqrlimicos j ' de

metamorfismo iregí.ona1,/retrometamorf ismo :e radiocrclnológ i.co.s., ',,.

E assinaladaiuma evolução em regi.me de cinturãô rnóve1 que inÍ:cia
-se no Proterozõi@ Inferior ou no final ido Arqudano. o nordestd
da região atinge estabilidade crustal entre 1.700 m.a. ,a 1.800
M.a. (cïaton do São Fiancisco) enquanto qùe o restantê da ár'ea '

pernanece com mobili-dade crustal até o f ÍnaL 'do ,P rotero zói.co

Superior.

As prìragênes minerais reveLam um metamorfismo (ocorrido,há' cerca
de 65'0 nr.a. ) de grau ,médio:a'forte (porção 'oeste ,da 'região) e

grau forte (parte central da região) , sob condições de PH2o = ,Pt.

e temperatura elevada, excluida a área do craton do São Francisco
no suf da Bahia.

Os estudos r adiocronol-ógÍ cos sugerem idades brasilianas para
rochas granÍticas pós-tectônicas, assim como para aquelas pré
existentes que sofreram re j uvenesoimento isotópico e

metamorfismo nesse clclo (com exceção no extremo nordeste da

região, odde mostram idades arqueanas e proterozóicas inferior) .

os dados petroquÍmicos indicam uma orígem óaraderivada para
a grande maioria dos metamorfitos da região. A associação desses
dados sq¡ os estudos petrológicos sugerem um metassomatismo K e
ou Na durante o Cicfo BrasíIÍano.

A evolução tectono-ternal da região no Ciclo Brasil-íano
processou-se em três regimes distintos. Em condições plataformais
(craton do São Francisco no nordeste da região) com magmatismo

fissural, reativações de. fafhas e deposição sedimentar em bacia
trafogênica (Grupo Rio Pardo), Outro de cisaLhamento dútif
segundo uma fai.xa margeanCo. o Craton do São Francisco no Su1 da

Bahia (NE da região) . E um terceiøo regime de dobramentos e

falh.amentos com polaridade para o crãton a oeste.
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ABSTRACT

The northeast regÍon of Mlnas Gerais and south Bahia are centered
to the east of A2ooo'wcr, between parallels l-5o00' and 18ooo'. rts
tectone-Èhermal evolution ls present,ed here wlth the support of
stratÍgraphy/lithotogy, structural analysís, petrography,
petrochemistry, regional metamorphism,/retrometamorphism and

radiochronology.

It is pointed out that the evolution occurred in a mobife beft
ínitiating its history in the termÍnal Archean up to Inferior
Proterozoíc. The northeast of the regior¡ attained crustal
stablllty durtng 1700 My up to 1800 My (São Francisco craton)
meanwhlle the rest of the zone kept mobfllzed till upper
proterozofc times.

Mineral paragenesis reveal an avarege to strong metamorphose
(dated around from 650 My) to the west portion of the regì-on,
and a strong one to the central part of the regÍon under

condttíons of pH20 equalizJ-ng the total Pressure and high
temperatures. This situation did not occurred in the area of the
são Francisco craton south of Bahia.

Radiochronological studies suggest for the post tectonic
granftic rocks, ages from the brasÍliano cycle as well as for
those pre-existing rocks which suffered isotopic rêgeneratioll
and metanorphose in that same cycle an original age from archean

to inferíor proterozoic times, except for those which are

situated Ín the northeast part to the region.

Petrochemical data point to an orígl-n from sedimentary processes

for the najority of the metamorphosed rócl(s in thís reglon. The

associatl-on of these data with petrologLcal studies suggest a

potasslum and sodlum type metassomatÍsme in the Brasiliano
cycle.

Tectono-thermal evolution durlng BrasÍl-íano Cyc1e occurred in
three distinct steps. Plataform condítlons prevailed for São

Francísco Craton with fissural magmatísmr fault reactivatj-ons and



sediÍenta4/ depòsition tn a'taphrogenlc type basln such as the

one represenLed by Rio Pardo Group. "A'nother regime prevailed

v7íth ductil, shearlng on-a belt;matgfnal to São Francisco craton

South. of Bahia. A third Íeglme ;offered folding and fracturing
with potrari.ü1n,from'the west ' against lthe craton'
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r, TNTR0DUçAO

o objetÍvo do presente trabalho é el-ucidar. a evol-ução tectö.no-

termal_ da "Região Nordeste..de. Minas le -:sul da Bahia'l , enf atizando

os fenômenos ocorridos no Proterozóico: Superior: Para a

consecução deste foram reafizados levantamentos e estudos sobre

estratigrafia/litologias,' geologia estruÈuraL,'pe|Ltogt aÍ ía/
petroquími ca/pe tro logia metamórfica e geocrortologia das rochas

pré-cambrianas da região.

os dados geológÍcos da região são apresentados no Mapa GeolóEico

na escala 1:l-.000.000. Um detafhamento maior foi dado na iárea

compreendida entre os paralefos 16000'S e 17000''S e os

meridianos 40030'wcr e 42o00'wcr, onde realízou:se, também, o

mapeâmento geológico na escala 1:250;000 (Folha Almeriâra -
Se-24-V*A) . Esses mapas geofógicos.são apresentados em-anexo'

A região enfocada compreende toda a 'área de exposição de rochas

pré-cambrianas que ocorrem entre os paralelos l5oo0's e f8o00's

e a leste do meridiano 42000'!{Gr até a margem continental'
correspond.endo cerca de 99.000 km2 1ri9. r.1.).

Almeida (f979) concebeu uma extensa faixa de evolução

policÍcIica, que se desenvolve na costa brasil-eira, denominada

Cinturão Móvel Costeiro. Segundo esta concepção o referido
cinturão inclui o cinturão MóveI da Bahia (MASCARENHAS , 1973;

PEDRETRA et a1ii, 1978) os dois cinturões que STQUETRA et alii
(1978) e SILVA FILHo & LEAL (1978) distinguiram na tsahia' os

cinturões metamórficos do "Atlantic BeIt" de LEONARDOS & FYFE

(Ig74\ e a maior parte da Região de Dobramentos Sudeste

(AIMEIDA et alii , L977).

ALN{EIRA & LITWINSKI (I984) definem duas zonas estruturais pala

o Setor Setentrional da Província Mantiqueira, conforme

definida por AL¡4EIDA et alii (¿97'71 . Uma, denominada Zona

oriental , com "caracteïÍsticas de um cinturão de rochas

granulíticas provavelmente arqueanas, gue, no decorrer do

Proterozóico, se sujeitou d processos policÍclicos de

metamorfismo, migmatização e deformações nos ciclos
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LIiIITE DA FAIXA ARAçUAí (?).

JANEIRO

Fig.I.1- Locolizoç6o do reg¡õo "rlordeste de Minos Gerois e sul do Bohio"

Transamazônico e Brasí]iano, sendo de idades duvidodas as rochas

supracruÈtais nela preservadas". A outra, denominada Zona

ocidental , "desenvolveu-se em maior parte sobre I'm bloco crustal
ígualmente antigo, arqueano' cuja evolução durante o Proterozóico
foj- caracterizada por metamorfismo menos intenso que o
geralmente presente na zona Oriental , sendo excepcional a

presença de fácies granulÍtico em seu embasamento". A Faixa de

Dobramento Araçuaí engloba estruturas desenvolvidas no Brasiliano
e representa a tectÕnogênese e metamorfismo sobre a Zona

Ocidental durante esse ciclo. Essas estruturas ' segundo

ALMETDA (Ig'77) , infletem-se para 1e6.te no "Arco do Rio Pardo",

cruzando a zona Oriental- (e o Cinturão móve1 Costeiro) ,

margeando o limite do Cráton do São Francisco no Sul da Bahia.
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Assim, a regiãò em pauta abrange, o Cráton do São Francisco (no

seu extremo nordeste)., a faixa marginal desse cráton onde a
Zona Ocidental (Faixa Araçuai) cruza a Zona orient'at (CÍnturão

MóveI Costeiro) e, a sul do paralelo 16030'S, a Zona oríental
(nig. r,l.). EngIoba, portanto, do$ínios estruturais distíntos
que mostram-se, aind.a, obscuros quanto à tectonogênese,
magmatismo, sedimentação., metamorfismo e lÍmites.

Justifica-se, neste contexto, o tema aqui abordado e a sua

abrangência regional .

Reconhece-se' entretanto. que os resultado-s aqui obtidos não

trarão soluções definit,ivas aos inúmeros ploblemas da geologia
dessa parcela do território brasileiro, que servirão de

subsídios a futuras inveritigações gúe cada vez mais

enriquecerão o acervo de conhecimentos geológicos do paÍs.

As informações bãsicas utilizadas para o presente tema estão
r:ontidas nos vários projetos desenvolvidos mediante convên j-ro s

,itre o DNPM e a CPRM, na escafa 1:250.000, em inúmeras outras
,ilras que serão referidas oportunamente e em observações

pessoais do autor que são de caráter de detalhe, semi-detalhe e

regionais. Os tra-bafhos de detalhe e semi-detalhe referidos
concentram-se na região dos MunicÍpios de lt_aobim/rtinga/
Jequitinhonha/Alemanha,/JoaÍma-Mc condensados na folha geológica
de ALMENARA apresentada na escala 1:250.000 (Fig. I.2. ' em

anexo) . Os de caráter regional- abrangem a ãrea de abordagem

geral, (Fig. I.3.), sem, no entanto, restringir-se a ela. Assim

recoïrer-se-á, sempre que necessário; a trabafhos desenvolvídos
peÌo autor e ou por outros em áre.as adjacentes.

o Metodologia
Considerando-se o objetivo Proposto, a abordagem metodotógica
processou-se em quatro fases. A primeíra visou a

caracterização geológica da região e o equacÍonamento da

problemática geral , através de extensa compilação

bibliográfica e integração dos dados obtidos, pelos métodos

usuais de pesquisa bi-btiográfica. e reconhecimento de campo. Na

segunda fase, procurou-se completar os dados existentes e
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obter informações sobre a geologia da região de forma a ' '

alcançar níveis de conhecimentos satj-sfatórios, valendo-se de

estudos rtte campo, reinterpretações dos dados 'e dos problemas

geológicos. À terceira fase constou de 'u¡na sêrie de etapas de ,

campo alternadas com etapas de ¡edtudos de escrítório,/
faboratório procurando caracteriaar a naturezardos eventos '

tectono-termais ocorridos, no tempo e no espaço, utilizando
técnicas petroquimicas, petrológicas e geocronolõgicas. A

última fase constou da integração e compatibi Ii z aç ão das

informações obtidas e montagem do texto.

Os métodos de estudos convencionais de pesquisa bibliográfica,
compilação de dados, fotointe rpret ações foram desencadeados

utilizando-se aerofotos do vôo AST-10, escala 1:60.000 e vôo

SA-558, escala 1:40.000, mosaicos semi - contro I ados de Imagem

de Rddar,'escala I:250.000, dados dos projetos do convênio:'

DNPM,/CP RM, na escala fi250.000 (Plrojeto JequÍtinhonha -
Fontes et alii, I918¡ Projeto LEToS - Costa, 1975; Projeto Suf

Bahia - Mascarenhas et atii, 1976), do projeto "Levantamento

Integrado de Recursos Naturais do Vale do Jequitinhonha"
(CETEC, l-9 80 ) entre outros.

Os trabal-hos de. campo obedeceram uma programação com ètaPas

visando elaboração de perfis regionais, levantamentos e

caracterizaçóes de perfis de detalhe e semÍ-detalhe de

afforamentos amostrados.

Os estudos de laboratório constaram de:

. aná1ises isotópicas visando os estj.udos de geocronologia,
realizados no centro de Geocronologia do Instituto de

Geociências da USP, pelos métodos usuaÍs daquel'e laboratóriq

. análises químicas de rochas utilizando técnicas de anátise
por via úmida, absorção atõmica e espectrometria de raio X,

reafizados nos laboratórios do centro Tecnológico de Mínas

Gerais - CETEC t

. anãIises de petrografia de seções delgadas com técnicas
convencionais de microscopia õtíca, reafÍzados nos

laboratórios da USP, cETEc e UFOP.
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Através do tfat.amento estereográfico de dados estruturais
obtidos no campo, procederam-se os estudos de caracterização
geométri.ca das estruturas geológicas e suas .reJ.ações .com

eventos geodi.nâmÍcos ocorridos na . área . ., '

Os dados analÍticos de análises isotópicas., petroquÍmicas e

petrogr.áficas, foram processad.os utilizando-se as

metodologias convencionais dê geocronologia, geoquÍmicã e

petrologia, respectivanente.

Desse modo, as informações de campo e laboratório, além dos

dados biblíográficos ..e de fotointerpretações, .foram tratados
e interpretadoS à fuz da evolução tectono-termal da região.

' Este procedímento possibilitou fundalmentafmente chegar-s.e a

algumas conclusões sobre a evolução geodiirâmica dessa parcela
da crosta .terrestre, além de .abrir um vasto campo para
futuras investigações geológicas sobre problemas ainda não

e l uci dado s' .

Portanto, este trabalho é o produto de vãrias etapas .

executadas durante mais de cinco anos de estudos.

o Fisíografía e Acesso
os estudos geomorfológicos , tivera¡n como objetivo apenas

caracterizar as grandes unidades de relevo com seus
principais grupamentos de forma.

na porção sudeste da região a unidade de reLevo trata-se d.e I

uma extensa superfícÍe sub-Iitorânea, observada na foz dos

rios Jequitinhonha, Mucuri e Doce que prolonga-se para oeste,
no sul- da região, aÈravés do vale do rio lt4ucuri (Zona

rebaixada do Mucuri) e seus afluentes. Caracteriza-se como uma

zona rebaixada, embutida nos Planaftos do leste de Minas
ceraís, com caimento dm direção ao Oceano Atlântico. Apresenta
formas de dissecação fluviaf do tipo colinas de topo
aplaÍnado, com atitudes ínferiores a 200 m e vafes de fundo
chato.

No sudoeste e centro oeste da região, correspondendo a maior
parte da área do médio vale do rio Jequitinhonha, o relevo é
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caracte.rizadb pelas denominadas t!chapadas"'(âreas aplainadas
com rebordos erosivos ,bem marcados) com al.titudes 'de 900 m,

podendo atingir' até I.f00 m.. , Alternam-se, entre ,essas áreas,
zonas dj-ssecadas que acompanham os rlos prÍnqipais e seus

afl-uentes, onde predomi-nam vertentes ravinadás e vales
encaixados, crist.as, colinas e i'pontões".i No.noroeste I na

bacia do Río Pardo, o relevo é plano, caracterizado por uma

superfície de aplainamento bem preservada, com al-titudes
dominantes entre 900 e 1.000 m. Este relevo passa, a norte e

nordeste ola região, a mostrar um intenso ravinamento com

drenagens .encaÍxadas em IeÍto rochoso, gradando para faixas de

áreas rebaixadas no baixo curso do rio Prado;

Uma faixa de áreas rebaixadas ao longo do ri.o Jequitinhonha e

alguns d.e seus.afl-uenÈes pode ser carac teri zado -como

depressão d'o ,Jequitinhonha. Apresenta atitudes que variam em

torno de 400 m com caimento qradativo para leste. Trata-se dê

uma superfÍcie de aplaindmento dissecada com colinas de topo
aplainado, vales de fundó chato e interflúvios tabulares.

A região é drenada pelas bacias hidroqrâficas dos ríos Pardo,
Jequitinhonha e Mucuri, que têm seus cursos principais
aproximadamente no sentido oeste- Ieste.

O rio Pardo nasce no municÍpio de Rio Pardo de Minas, a oeste
do limite da ãrea, a uma altitude de 880 m. Tem uma extensão
de 580 km com cerca de 220 km em território mineiro e o

restante em território bai ano,

A bacia do rio Jequitinhonha ocupa cerca. de 69.gg7 km2, dos
guais cerca de 403 estão na área da região aqui abordada. A

partir das nascentes, na Serra Gavião (cadeia do Espinhaço) ,

aEê a foz, o rio Jequitinhonha percorre 870 km, sendo 390 km

na ârea em focd., ós principais afluentes do rio Jequitinhonha
na área são: pela margem asquerda, os rios Itinga e São

Francj-sco, pela margem direita, os rios São João, São Miguel e

Rub im do Sul .

o rio Mucuri é formado pela junção dos rios Mucuri do Sul- e



. 07.

Mucuri. do NoÈte. Percorre um totaf de mais de ,300 km com uma

área de drenagem. de l-5.I00 km2 dos quals 958 estão em

território míneiro. Seus principais afluentes são os rios
Pampã pela margem esquerda, e Todos os Santos, pela margem ..

di rei ta.

A região é servida. por inúmeras. estradas de rodagem. f cortada
no sentido sul-norte pelas BR-1I6 (Rio-Bahia) e BR-l-01r € no,
sentido oeste-feste pelas rodovÍas Teófil-o Otoni/Teixeira de

Freitasr Itinga,/Salto da Divisa,/BR-I0t e Vitóri¿i'da Conquistar/
Itabúna, além d.e uma extensa rede de estradas estad.uais e

munícipaÍs de tráfego permanente.



II, SÍNTTST.DA EVOLUCÃO DOS CONI.IECI|IENTOS GEOLOGICOS

os estudos geolôgicos realizados na reglão iniciaram-se há mais
de um século quando HART (1870 )' fez ás:primçi'ras referências
sobre rochas granfticas e .granitóides no feste de I4inas cerais
e est.abeleceu a primeira coluna estraÈigráfi:ca 'que se. tem
notÍcia na Bacia do Rio Pardo. Este autor d.escr.eveu, na região
próxima da confluência dos rios AraçuaÍ e Jequitinhonha,
grossos veios granÍticos cortando mica-xistos. Após os trabalhos
de HART (1870) a.região permaneceu por mais de meio sé.cuIo sem

sígnificativas contribuições geológicas, e somente na década de
20 GUIMÃRÃES (1925), estudando a Lavra de Cuieté vefho, no

niunicÍ¡rio de Conselhej-ro Pena, referiu-se .a granitóídes,
granitos, anfibolitos, xÍstos e quartzitos na região entre
Barra do Cuieté e Cuieté Vel.ho,

MORAE S (1937) , na região de Pedra AzuI, referiu-se ås rochas
granÍtóides reconhecendo diversos tipos somáticos.

OLïVEIRA & LEONARDOS (i-940) propõem uma coluna com maiores
dehal-hes para a Bacia do Rio Pardo. AL¡,IE IDA (1954) detalha a

estratigrafia da Bacia do Rio Pardo.

No campo da interpretação geoteictônica, a primeira tentativa
mais ampla foi feíta por GUIMARÃES (1951) quando considerou a

exístência de um bloco arqueano, a que denominou de Arqui-Brasi1,
envolvido por geossincl-inais proterozóicos, ou seja, pela
associação l{inas -Espinhaço. Situado imediatamente a leste deste
bloco o autor define um segundo denomÍnado Arqui-Áfriia com

uma zona de sutura interligando os dois e estendendo-'se desde
o "Quadrilátero FerrÍfero", passando pela Serra de Jacobina em

diregão ao norte (Fig. II.1)( I,ßSCARm{HAS , ]-:979 , in fNDA, 19791 .

Foi, no entanto, a partir da década de 60 que iniciaram-se com

mais intensidade as investigações geológicas áe caráter
r:egional na área em epÍgrafe, contribuindo, sobremaneira
para o atùal conhecimento geológíco do Pré-cambriano da règião.

ALMEIDA (1966) definiu a região cratônica que denominou de
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Fig. Tr.1 - Reconstituíção esquemätica dos antigos maciços.
siáticos constituintes do atual escudo Brasileiro -
seg. GU ll4ARÃE S (1951) (Retirado de INDA' L979) ''

plataforma do São Erancjjsco, envolvida por faíxas de dobramentos

brasilianos (denominados baikatianos) . ¡J-¿\,!EÍD¡.{Ì967 ) e ÄII1EIDA et.atrii
(1968) estabelece¡am:.,ts lilniites aproxímados do Crãton do fìão

Fr.ancisco em relação ãs faixas marginais de dobramentos '
inclusive a Faixa AraçuaÍ (r'ig. rr.2).

BARBOSA et alii- (f966) identífícaram váríos tipos de granitos e

tonalitos ao mapearem duas quadrículas de 15' na região de

Conselheiro Pena.

cROSSf SAD (1968) ao elaborar o "Esboço Geológico de l[inas

Gerais" reune rochas graníticas da regíão de Medina,

Taiobeiras, Coronef Murta, Rubelita e Salinas, no denomínado

complexo cranitóide de Medina.

ScHoLL (Lg72) e KARFUNKEL & KARFUNKEL :-.976) utilizaram a
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terminologia de Grupo Macaúbas para a série de filitos, arenitos
e conglomeradosr gue MORAES & GUIMARÃES (1930) haviam denominado

de Formação Macaúbas (para a região de Mendanha e InhaÍ)
estendendo aos mica-xistos que distribuem-se a leste até
Araçaui.

Na "Bacia do Rj-o Pardo", O mapeamento siste'mático executado a

partir de Lg67, levou a uma definição da coluna estratigrãfica
completa, com redefinição da área de ocorrência da formação

Sal-obro, nova denominação da Formação Rio Pardo e

estabelecimento de secções, com descrição das outras unidades
(PEDRETRA et ,alii , 1969) .

COBRA (1970) sugeriu a divisão dos mica-xistos "Macaúbas" em

dois grupos e denominou-os de: Grupo lvlacaúbas, mais novo, com

distribuição a oeste da Falha de Taiobeiras, não contendo

pegmatitos e Grupo Salinas, a leste da referida falha, cortado
por pegmatitos.

CORDANI (I973) defende a tese de Livre Docência versando sobre

"Evo1ução GeoIógica pré-Cambriana da Faíxa Costeira do Brasil,
entre Salvador e Vitória" em que apresenta inúmeros resultados
geocronológicos, caracterizando e classificando como gnaisses

kinzigÍticos, os gnaisses distribuídos numa extensa ãrea entre
os paralelos 15o e 18olat.S. Estabeleceu um modelo geotectônico
na qual considerava, para a região enfocada, a existência de

dois Crátons Pré-cambrianos de idade transamazônica separados

por faixa de dobramentos brasilianos.

Em I969 iniciaram-se os, trabalhos de mapeamentos geológico
básico na escala 1:250.000 realizados pelo CPRM e PROSPEC através
de convênio com o DNPM (Projetos Bahia, Bahia II, SUI da Bahia,
LETOS e Jequitinhonha) concl-uídos em L974, 1976 e 1978 o que

permitiu o conhecimento de grandes áreas pré-cambrianas do

nordeste de Minas Gerais, Espírito Santo e sul da Bahia (CPRM/

DNPM/PROSPEC , L974 , COSTA, L975 e FONTES et alii, 1978) . COSTA &

ROM-ANO (L976) consolidaram as informações geológicas de Minas

Gerais no Mapa Geológico do Estado de lulinas Gerais. Na região
Nordeste de Minas Gerais apenas abordaram-se o Grupo Macaúbas e

rochas indiferenciadas.
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Foi a partir dos dados geocronológicos apresentados por CORDANI

(1973) e .dos dados geológicos daqueles projetos do convênio

DNPM,/CPRM gue MASCARENHAS (1973) estabeleceu o modelo

geotec.tônico para a Bahia, utilizando a conceituação baseada em

.dois argumentos geotectônicos essencÍais, 'ou sejam, "mobife belt
e "greenstone, beIt", ,que foram ampliados e: modificados por
M-A,SCARENHAS etr alii (1976) .

BESANG et alii (L977) apresentaran novos dados gêocronológicos
para Minas Gerais e Espírito Santo. Neste mesmo ano S.Á, (1977)

defende a Tese "Pegmatitos Litiníferos da Região de rtinga -
Araçu.aí" contribuindo com importantes d.ados a 'respeito dá

relação entre os xistos mac aúbas,/pegmatitos e g ran i tos,/pegrnatitos.

Apresenta dados géocronológiëós em diagramas isocrônicos Pafa os

xistos "Macaúbas" e granitos da região de rtinga e inúmeras

informações geológicas ,gue el.ucidaram parte dos complexos
problemas da metalogênese desta região.

ALMEIDA (I977) caracteriza a Região de Dobramentos Sudeste,
conceituando a Faixa dd Dobramento AiaçuaÍ. ALME]DA et atií
(1977) propuseram dividir o paÍè em dez provincias estrüturais
(Fig. II.3) , sendo a região aqui enfocada situada na porção 

l

nortedaprovÍnciadaMantiqueiraeengIobandoparteda
provancla sao ¡ rancfsco.

ALMEIDA (1979) no trabalho "O Cráton do Paramirim e suas j

relações com o d.o São Francisco", supôs um limite, já exÍstente
no Proterozóico Inferior ou Arqueno Superior, separando o Cráton 

I

do Paramirim do Cinturão Mõve1 Costeiro. Defende o autor que 
l

este limite parece coincidir, a suf do paralelo 2OoLat'S. com um ì

alinhamento magnético de BOSUM (I973') 
' perfeitamente

reconhecível, com mais de 200 km, entre a faixa granulÍtica a

leste e o complexo gnáissico-granÍtico a oeste.

HASUI et alií (1978) estabeleceram no trabal-ho "As Estruturas
Brasilianas" um modefo de regionalização geotectõnica do

Continente Sul Amerícano e sua ligação com o Continente
Africano. A faixa Araçuaí, neste particufar' teria como

correspondenteAfrícanaafaÍxadocongoocídentaI.
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Fig, II.3, - Províncias estruturais do Brasil -
1977 - Retirado de ALMEIDA & HASUI ,

{ALMEIDA et a]i i,
1984).

INDA & BARBoSA (1978) correlacionaram metaconglomerados ,
metagrauvacas e gnaisses em geral que ocorrem na região de

Itambé ao Supergrupo Espínhaco. Apresentam inúmeras observações
geológicas e modelos geotectônicos para o Estado da Bahia, em

Ínteresse particular ao presente trabalho nas referências ao

Sul da Bahia.

BLIIXSKO!{ et al,ii (1979) apresentaram estudos gravimétricos que

confirmam, entre os paralelos lSoS e 20oS, o fimite setentrional
entre o Cráton do São Francisco e a ProvÍncia MantiqueÌra.
(ALMEIDA & I.,ITWINSKI , L9841 .

INDA (1979) apresenta a Evotução da Estratigrafía dos

Metassedimentos da Bacia do Rio Pardo incluindo a coluna
estratigráfica superida por INDA & BARBoSA (1978). PEDREIRA

(1979) sugere um modelo de colisão entre continentes de margens

irregulares, para explicar a gênese da EvoJ-ução da Bacia do Rio
Pardo.
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HARALYL et,alii (1978) .e HARALYI & HASUI (1982) apresentaram e
interpretaram dados gravimétrícos à l-uz dos conhecÍmentos
geológiôos e tectônicos do.Brasil Oriental, contrtbuindo
signi fi cativamente para a.elucidação da Evolução Geotectônica da
regi ão .;em . epÍgraf e ,¡- , BRI To NEVES {1980) .ao referir-se ao 'lincomum
espes s arnento. : crust al " no maciço de Paramirim, evidenciado pelas
anoñalias gravimétricas negativas; justifica como consequência
de "processos tectônicos compressivos do-Ci-cIo Espinhaço".

A equipe de recursos ¡aturais do CETEC rea'lizou no perÍodo 1978
a 1980 o projeto "Levantamento Integ ado de Recursos Naturais do
Vale do Jequitinhonha" (CETEC, 1980), abordando dent re os
diversos temas, de forma integradar- a geologia e recursos
minerais da regÍão dos vales dos rios Jequitinhonha e pard.o em

território míneiro (o presente autor integrou ã equipe de

ceologia e Recursos Minerais), .;

PEDROSA SOARES (1984) em seu trabälho de Tese de Mestrado aborda
aspectos geol6gicos regionaÍs dás sequências supracrustais da
Faixa AraçuaÍ e os pegmatitos e suas . encaixant,es na região de
Coronel Murta - Virgem da Lapa.

SCHOBBENHAUS et ali.i (1984) apresentaJn o texto explicativo do
Mapâ Geológico do Brasil e da área econômica adjacente,
incluíndo depósitos minerais, na escal-a 1:2.500.000. Neste texto
INDA et alii (1984) desenvol-veram o capÍtu1o ,'O Cráton do São
Francisco e a Faixa de Dobramentos AraçuaÍ", fornecerirdo inúmeras
Ínformações e interpretacões geológicas que contribuem para o
presente trabalho, ressaltando-se os dados dos trabalhso de
HARÄLYI & HASUI (1981) E HARALYI & HASUI (iNéditO) qUE

culminaram com a estruturação da região ]este do Brasil com base
nos dados gravimétricos, permitindo a caracterização dos blocos
Vitória, Bahia e erasÍIia separados por uJn a zona de baixo
gravimétrico (Fig. II.4. ),

CORDANI et alii (I984) . aÞresentaram consideráveis conclusões a
respeito da Çeologia e geô.tectônica do embasamento das bacias
de Bahia-Sul e Espírito Santo abordando o contexto regíonal das
principaís de s conti nuidade s geotectônicas e estruturais.
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Fig. II .4 - A estruturação da região leste do BrasíI com base em

dados gravímétricos. (Retirado de SCHOBBENHAUS'et '

a1ii, 1984) .
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ALMETDA & HASUj. (1984) apresentaram a Geo.l-ogia do Prê-Cambriano

do Brasil num texto de vãrios autores. A'região nordeste de

Minas. Gerais e,Sul da Bahia é englobada.no 'Capítulo Província
Mantiqueira - Setor Setentrional onde os autores' ALMEIÐA &

LTIWINSKI (f984) abordaram, compatibiliz ando, atuallzando e

acrescenLando conhecimentos geológicos e)apressivos sobre o
Pré-cambriano desta porção do territõrio mineiro e baiaño.
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II I, GEOLOGIA'LITO-ESTRATIGRAFICA DO PRÉ-CAIIBRIANO DA RECIÃO

A região abordada, Suf da Bahia e Nordeste de Minas Gerais '
compreende toda aguel.q de exoosição de rochas pré-carnbrianas ,

entre os paralelos .15ç00 1s e.t8oo0's e a leste do meridiano
42o00'v,lcr até a margem continental¡ Podem ser reconhecidas
rochas perteneentes a três unidades geotectônicas Pré-Cambrianas
ou se j am, .o Çráton do.r:São Fr.anci sco , a Faixa de Dobramento

AraçuaÍ e o Cint.urão Móvel Costeiro. A Figura fII .mostra um

esboço geológico da região, na escala f:2.500.000, com a

distribuição das principais. unidades Iito-estratigráficas,
representadas nos mapas geológicos das figuras r.2.' Fol-ha

Afmenara, escala 1:250.0.00 e I.3. i. esÇala 1:1.000.000.

As rochas que ocorrem nesta região, de idades arqueanas e
proterozõicas são representadas por metamorfitos de médio e alto
graus e rochas Ígneas ácidas,/básicas altamente transformadas e

complexamente arranjadas .

O estabelecimento de uma coluna geológica geral para tais rochas
é meramente especulativo dado a complexidade de seus arrarijos
estratigráficos, tectõnicos e metamórficos, função do caráter
evolutívo policÍclico das meemas, podendo, no entanto,
estabelecer-se colunas geológicas apenas para alguns
agrupamentos litológicos em separado, como por exemplo' para as

unidades da Bacia do Rio Pardo.

iil,1, ARoUEANo

ì¡,,rhas hoje consideradas arqueanas foram por muitas décadas

iricfuÍ.des nos denomÍnados "Complexo fndÍferenciado",
"Embasamento Indiferenciado" r "Complexo Basal-". Terrenos
arqueanos ocupam uma área relativamente pequena, da região em

foco, correspondendo a porção nordeste desta (Fig. I.3,).
Estes terrenos serão aquí abordados sob a denomínação genérica
de "complexo mi gmat ito-gr anulí ti co da Bahia" no sentído dado por
SCHOBBENHAUS et alii (1984) , com algumas modíficações.



Fio. III- ESBoço cEoLo'Glco o¡ aeetÃo NoRoEsrE DE MINAS GERAIS EsuL Da BÀHIA'

oì.:t*''eutcÃo 
-oÀs 

uN IDADEs L lro - Esr RAr IGR ÁF I cas'

o

:
Þ

'<
J
l-

LMONTE

t6"

¿

(J

o

F.7.,.-;ll, - , ',',1

l:]i-...Ï
l:.'... i'. il
lili!'i./-l
lvvvvvvvl

ffim

LEGENDA

Coberturos Neocenozóicos

Grupo R¡o Pordo

Rochos Alcolinos do Sul dq Boh¡o'

Grupo Mocoúbos

Complexo ltombe'

complexo Gnó¡ssico - Groníl¡co

Complexo Jequilinhonho

Rochos Groniióides

Rochos Chorôockílicos

Complexo Migmolilo -Gronulílico do Boh¡o
'' I:r¡''

Grô n¡los lntrusivos

m
li*i.l
IiÈ**f I

ltilr--r-ïxil
lrrtt,rrrl¡,tlw
ffi



I9.

I I L 1,l, coruer,Èxo MrcMarrro-Gnawur,frtco DA BAHIA

INDA & BARBOSA (1978) englobaram as rochas consideradas de

idades arqueanas r que ocorrem nesta região, nas unidades por

el-es denominadas. -Agl, (pi roxêniojgranulitos ) , Amt (metátexitos) 
'

Agm (granulitos rnigmati zados e piroxênio-Eranulitos), AEs

(gnaisses sienÍticos) e A (conjunto não divÌdido de rochas

metamórficas consíderadas arqueanas) .

SCHOBBENHAUS et alii (1984) inclulram estas rochas sob a

denorninação genérica'de "complexo migmatito* granul Í tico da

Bahia,':,; sem eonotação genética, com enfoque 'apenas descritivo '
Este complexo, na concepção destes autores, compreende três
categorias, de maior expressão, e uma quarta, abrangendo as

áreas arqueanas não passíveis dè subdivisão (permanecendo como

rochas Argueanas Indifereneiadas) . Adotar..se::â, neste trabalho'
a subdivisão e terminologia de SCHoBBENHAUS et aÌii (1984) com

al-gumas modif icações'

Uma dessas categorias ocupa uma extensa ãrea dos terrenos

arqueanos da região, e constitue-se de uma gama ampla de

migmatitos, gnaisses e granítóides de composições variáveis de

âcidas a intermediárias com ocorrêncías de granulitos
subordinadamente. M.AS CAREN HAS et alii (1976) consideraram estas

rochas como migmatitos heterogêneos que gradam a migmatitos

homogêneos, classificando-as como metatexitos ' Estas rochas

ocorrem ha zona de falhas Itapebi - ftororó segundo a forma de

uma cunha que abre-se na direção norte, até o paralelo I5oO0'

Lat.S., onde. atingem uma largura entre 20 km a 30 km'

As rochas de composição tonafíticaf pertencentes ao conjunto

acima caracterizado, apresentam texLuras que indicam origem

magmática, ocorrendo em corpos plutônicos com IÍmites difusos.
Datações radiocronorógí cas Rb,/sr, com isócronas ' em rochas

tonalÍticas que ocorrem a1ém dos limites da região, ao norte do

paralelo lsol,At.S., mostram idades entre 3'100 a 3'400 M'a'
(BRITO NEVES et a]ii, t980) sugerindo serem estas as mais

antÍgas das englobadas nesta categoria. Uma fase de

potassificação regional superposta a estas rochas é referida
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por SCHOBBENHÀUS et alii .(1984). Estes autores acreditam que

esta fase potássica é generalizada, sua intensidade aumenta nas

zonas em que ocorreram ações :termais em ciclos tectono-magmáticos
mais novos.

Entretanto, são os migrmatitos as feições litotógicas, dominantes

nes.ta categoria. Estes frequentemente gradam a rochas
granitóides homogQneas. A eles associam-se biotita gnaisses e

grnaisses quarL zo- feldspãti cos . São frequentes as ocorrências de

granulitos, com distribuição areal de menor magnitude, nos

migmatitos tonalÍ.ticos, como núcleos preservados d.os processos

de migmatização..mais tardios.' :

Uma segunda categoría de rochas, engloba predominantemente
granulitos com gnaÍsses e migmatitos subordinados. Trata-se de

pi roxênio- granu lit os e hornblenda-piroxênio-granulitos, às vezes
coexistindo com tipos ácidos. Estas rochas pertencem.ao
denominado cinturão granulÍtj-co Atlãntico desenvolvido em um

ambiente do tipo "mobÍle beft" (I"IASCARENIIAS , L973; ].976 ) , que na

porção nordeste da região ocupa o séu extremo próximo ã costa.

Considerando a interpretação dada por BRÏTO NEVES et alii (I980),

estes terrenos que agui são abordados, mantém sua idade arqueana
(2,700 M.a.) parcialmente rejuvenescida pelo ciclo
Transamazônj.co (2.000 14¡a.) correspondendo a parte do denominado

bloco de Itabuna do cinturão granulÍtico AtIãntico. Comentár.ios

detaÌhados a respeito de interpretações radiométricas e evolução
tecto-termal- serão abordados nos capÍtulos: Estud.os

Geocronológicos (item VI) e nvolução Tectono-Termal da região
(item VI I ).

A terceira categoria de rochas, re]:.acionadas ao complexo

mígrmati to-granu l-Ít ico da Bahia, refere-se a lentes constituÍdas
de sienito gnaisses circundad.as por granulltos da segunda

categoria, numa zona altamente deformada cujas relações de

contato não são nítidas. SCHOBBENHAUS et alíi (1984) incluiram
tal categoria sem diferenciá-la, no agrupamento Av por eles
adotado (primeíra categoria aqui abordada) . Apresentarn Ìrn a

mineralogia principal representada por feldspato pertÍtico,
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plagíoclâsio e'dipsidie (ÏNDA & tsARBosA, '1978). Duas faixas
estreitas, paralelas, alongadas no sentido NS, ocorrem pouco a

norte d.e Camacã, uma de.las estendendo-se por cerca de I0 km e a

outra por mais de 30 km, são as principaís ocorrências d.e rochas
desÈa categoria na região.

A última categoria aqui considerada:refere-se a:rochas
índiferenciadas tidas como de .idades arqueanas (MASC'ARENHAS et
all-i, 1976; INDA & BARBOSA, 1978; SCHOBBENHAUS et al-ii, 1984),
distinguidas. pela simbologia pecgi. Trata-se .de rochas
metamórficas diversas, migmatítos variados e intrusivas em

geral , ,ocorrem segundo uma largd.:faixa de direção NW' desde

Itagimirim em direção a Vitória da Conquista.

IIl,2, ARouEANo/PRorERozór co

As unidades de rochas aquí descritas apresentam uma história
evofutiva policÍclica evidenciada pelos complexos registros
estrutuïais, petrológicos e petroquÍmicos que não permitem a

sua focalização temporal numa coluna geológica definida, os

dados radiocrono 1óg icos , interpretados ã 1uz de outros
parâmetros, mostram apenas a atuação do retrabalhamento intenso
do ciclo Brasil-iano sobre estas rochas. Assim nas descrições
est ràtigráf ica/Ii1-ol'og ic as das unidades da infra-estrutura da

Faixa de Dobraméntos araçuaÍ não haverá preocupação quanto a sua

localização temporal na divisão do Proteorozóíco e até mesmo no

Arqueano. Alusão a este respeito será feita nos ítens VI, VII "
VIII. a" descrições aqui apresentadas serão muito semel-hantes
aquelas contidas no livro "o Pré-Cambriano do Brasil" (ATMETDA

& HASUI., 1984) t dada a participação do presente autor no

capítulo "Provincia tvlantíqueira - Setor Setentríonal-" (ALMETDA

& LITWINSKI , l.984). No entanto, aqui, não será obedecida uma

classificação das unidades poir zonas (ocidental e oríental) ,

visto que na metade suf da região têm-se apenas a zona oriental
e na metade norte, possivelmente, estruturas das duas zonas se

cruzando, ver Figura I.I. (pág. 02)
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IIL?,1 , RocHAs cHARNocKfrrcAS

Em 1860,.sir Thomas Holland (FONTES et alíi, L978) .utilizou'o
termo charnockito para caracterízar granitos, ã hipterstênio,
admitindo origem lgnea para os mesmos, .encravados em formações
arqueanas do.sùl da fndía (próximo de Mad.ras -monte de S. Thomas

e Pallavaram) .

A primeira referência de rochas charnockÍticas no Brasif é dada
por Brajnikov (1953) ¡ Çr¡e identificou e classificou este tipo
de rocha na região do Médio RÍo Doce, no Estado do Espírito
Santo.

Postériormente, EBERT (1957) descreve rochas charnockÍticas na

região sul de M.{nas Gerais. GUTMARÃIS (f961) estudou os

charnockitos da faixa Pa raÍba-De sengano e admitiu uma origem
basáltica englobando variedades norÍticas, gabrói des, ..diorít.icas
e granodiorÍticas..

os projetos vate do ParanaÍba do sul (BRÀNÞALISE et alii, Lg76),
Jequitinhonha (FONTES et afiÍ , 1978) e Sul da Bahia (MASCARENHAS

et alii 1974) do Convênío DNPM-CPRM e o Projeto do ConvênÍo
DNPM-EFMOP (LIMA et alii, I974) mapearam rochas châ.rnockÍticas
no domínio do Cinturão MóveI Costeiro (ALMEIDA, 1979).

Ao norte do paralelo lBolat.S., ocorrem charnockitos grosseiros,
piroxênio granulitos, leptinitos e enderbitos que são aqui
englobados j-nformalmente e provisoriamente na unídade denomináda
d.e "rochas charnockítícas". Esta unidade abrange rochas do

"Complexo CharnockÍtico" definido por FONTES et atii (1978) e

aquelas pertencentes a UnÍdade Ach (Arqueano CharnockÍtico) de

INDA & BARBOSA (1978).

A distribuição geográfica, na regíão ora considerada, das rochas
desta unidade restfinge-se a área co¡npreendÍda pelos paralelos
I7oO0'e ISoOO'Lat.s.. Nesta região, os charnockitos e rochas
afins ocorrem como lentes ou núcleos preservados na unidade
denominada "rochas granitóides", Complexo JequiLinhonha e

compl-exo gnaÍs si co- granÍti co . Dentre os diversos corpos
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charnockÍticos 'destacam-se o núcleo Pad.re ParaÍso e os corpos da
região de N anuquè,/Carl-os Chagas,/Mede i ro s NeLo.

A caracterização morfológica principal- é de relevo moderadamente
acidentado, contrastando com o relevo.dos granitóÍdes que é mais
acidentado. Localmente estas rochas mostram morfologj-a de "paõs
de açúcar". Devido ã presença de mínerais ferromagnesianos, o
manto de intempe.rismo ê sempre de uma. coloração roxo-avermelhado,

Os tipos fitossomáticos desta r:nidade rhostram uma coloração
verde com variações para tons cinza-esverdeados. Esporadicamentq
encontram-se núcleos de estrutura maciça e de grã mais fina.
Macroscopicarnente, distinguem-se cristais milimétricos de
quartzo (6 mm) ; feldspato bem desenvolvidos (até 7 cm) de

coJ.oração verde e geminação Carlsbad; biotitas em palhetas
mitimétricas distribuÍdas por toda a rocha, associadas aos
pi roxênios/anf íbólios .

Na região de Padre Paraíso ocoïre um corpo cÍrcul-ar de

charnockito, gradando a granitóides, com boas exposições nos
cortes da rodovia BR-116.

Na região de Medeiros Neto, Carlos Chagas e Nanuque, observam-se
passagens bruscas de l-eptinitos e charnockitos. Estes leptinitos
ocorrem como fentes, nos charnockitos, de rochas essencialmente
quartzo feldspáticas com raras biotitas e abundantes granadas
mitímétricas.

Na Zona Oriental da ProvÍncia Mantiqueira (ALlilEIDA & LITWINSKI,
1984) , ao norte do paralelo 20olât.S., apesar de observarem-se
alguns contatos por fatha com rochas graníticas e gnaÍssicas,
como é o caso do corpo de Vifa Mayrink, a maioria dos contatos é
transûcional e,/ou litológ-f,co com rochas do Complexo
Jequitinhonha e " rochas granitóides".

IIL2,2, RocHÀs cRANrrörDES

As primeiras referências sobre rochas granÍticas e granitóides
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no leste de Minas Gerais, são dadas por HARTT (1870), GUIMAR'ÃES

(1925) e MORAES (1937) . HARTT (1870) refere-se a grossos veios
granÍticos que cortam Íìicaxístos na região 'prõximo à conffuência
dos rios Ar,açuaí e Jequitinhonha. GUIMÃRÃE S (1925) ao estudar a

Lavrií de Cuieté Velho, refere-se a granitóides e granitos,
pertencentes a terrenos gnaissÍcos argueanos, no percurso de

Barra do Cuíeté e Cuieté Velho. MoRAES (1937) descreve rochas

granitóides na região de Pedra AzuI.

Posteriormente, BARBOSA et aIiÍ (1966) maPearam duas quadrÍculas
de 15' na região de Conselheiro Pena, identificando dive::sos

tipos de rochas granÍticas.

SAD (1968) reuniu no "Mapa'Geológíco de Minas Gerais" rochas

granÍticas da regíão de Medina, Taiobeiras, Coronel Murta'
Rubetita'e Sal-Ínas com a denominação de Complexo Granitóide de

Medína.

ALMEIDA et alii (1978) reconheceram graniles batõfitos de rochas
granitóides na região do M6dio Jequltínhonha, admintindo tratar-
se da exposição da infïa-êstrutura pré-brasilíana.

cranitóides porfiïobIãsticos, augen-gúÂnitóides' granitóides
granadlferos, granitóides de composição granodiorÍtica'e
tonal-ítíca que ocorrem na região centro sudoeste da área

abordada constituem a unidade denominada informalmente por

"rochas granitóides" (ALMEIDA & LITWINSKI , l-9841 . Evidentemente
que os corpos íntrusÍvos de natureza granÍtica,/tonalÍtica
relativos. ao Ciclo Brasiliano, deveriam ser excùüÍdos desta
associação, contudo, dada a complexidade d grande diversidade
de tipos de petrográficos, é possÍvel que esta unidade esteja
abrangendo corpos ácidos intrusivos deste ciclo.

De maneira geral , esta unidade estende-se por quase toda a

região, alcançando maior reÞre sentat ividade na sua porcão oeste,
região fímÍtrofe com a supra estrutura da Faixa AraçuaÍ.

A morfologia marcante exibida por estas rochas é representada
por "paõs de açúcar" caracterj- zando , consequentemente , áreas
topografj-c ame nte mais elevad.as. Normalmente, esfa feição
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morfológlca 6 mais conspÍcua nas regiões onde estas rochas :':

gradam a rochas migmatÍticas do Comptexo ,.fequitinhonha .

Macros copi camente se identificam' no domÍnio desta unidade,
granítóides .ricos em granadas, granitos porfi rob tás t icos /

migmatitos homogêneos, granitóides finos essenciafmente quartzo-
feldspáticos, granito-gnaisses }oêalmente granadÍferos com

sillimanita e veios pegmatÍtícos. :,

FONTES et alii (1978) identificaram nesta região rochas de

estrutura ga:anitõide, as quais foram separadas em sete tipos
predominantes com base em suas carac terÍst'i cas Ëexburais e/ou
mineraÌógicas distintas. SILVA FILHO & FERRARI (Ì976)

consíd.eraram as rochas granitóides, na parte ocidental de

ocorrência destas, como migmatitos homogêneos (diatexitos)
provavelmente origj-nados a partir d.e rochas gnaÍssicas tipo
Paraíba do..Sul através de um processo avançado de anatexia.
MASCARENHÀS et alii (I974) 'identificaram rochas granitóides
porfiróídes e granitos equigranulares na porção NE da região-

Embora oS-diversos projetos de levantamento básico na escala
I:250.000, anteriormente citados, tenham proposto
indÍ vidua li z ações de alguns tipos petrográficos, outros
ocorrentes neste domÍnio não foram índividualizados, dada a

escala de trabalho.

De modo geral esteé granitóides são constituÍdos
fúndamentalmente por quartzo, pJ-agìoclâsio, granada e microclina,
secundariamente por biotita, anfibólio e piroxênio, locafmente
podem ocorrer sillimanita e cordierita e com relaLíva
frequência encontram-se, também, calcita, serícita' mineraÍs do

grupo do epidoto e muscovita. Estes últimos representam
transformações retrómetamõrficas. Alguns tipos petrográficos não

apresentam granada, contudo, em outros tipos a granada é

mineral notório e denominativo dos mesmos (granitóides
granadÍfeïos) .

Uma caracLerÍstica refativamente importante é a retação de

contato entre êstas rochas granitóides e as demaÍs. Tais
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contatos, a exceção daqueles por falhas, são transicionais e

quase sempre atraúés de migmatitos. Estes nigrmatitos e alguns
granitos de mesrna origem anatexÍtÍca, são pro,vavelmente de

idade brasíliana (maiores detalhes serão forne'cidos no item VI).

Alguns exemplos destes contatos são a seguir retratados: '

o Contato com granitos de Pedra Azul

a relação d.e contato entre rochas granitóides e plutões
intrusivos de Pedra AzuI, na grande maioriâ das observações
feitas, mostra-se como uma zona de .transição de poucas
centenas de metros, muito fraturada e .falhada, com migmatitos
de difÍcif caracterízação genétical A Figura. III.1. ilustra
esquemati camente esta situação e na Figura IlI .2. ,apresenta-Êle

um detalhe. de.afloramento nas margens da rodovia BR-116.,

cerca de 30 km a norte de Medina, onde a mistura de materiaf
Ígneo granítico com materiaL, também granÍtico, oré-existente,
é bastante evidente. Não se reproduziu na Figura III.2., as

inúmeras fraturas que atravessam a rocha.

. Contato com rochas do Complexo Jequitinhonha

Em todas as observações de contato de rochas granitóides com

os migmatitos e gnaisses do Complexo Jequitinhonha constatou-
se um nítido contato transicíonal através de !'mÍgmatitos"
diversos, na maioria d.as vezes heterogêneos.

Na cÍdade de Jequitinhonha, margens do rio homônimo, observa-
se na zona transicional de contato, migmatitos heterogêneos
com paleossoma gnáissico, fino, constituído essencialmente de

quartzo, biotita e feldspato pouco desenvol-vido. Apresentam
inúmeros "schilieren" e ou 'ixen6litos" de gnaisse biotítico de

grã fina, além de grandes "boundÍns" de quartzo granulado.
Estes últimos, muito provevel-mente, são "boundins" de

quarlzitos recristalizados ¡ Note-se que rochas quartzÍticas
são abundantes no Complexo Jequitinhonha nesta área. A Figura
TII.3. ilustra um perfil esquemãtico, de direção NW - SE,

mostrando o contato dessas duas unídades, e a Figura III.4.
mostra um detafhe desse migmatito de contato.
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Cinco quilõmetros a oeste de Gírú, na estrada que liga este
povoado a Ivlont e Befo, também podem ser observados, no corte da

estrada e no leito do ribeirão São Miguel, magnÍficas
exposições de transição dos gnaisses bandados do complexo

Jequitinhonha para rochas ' grani tói des . Aqui a rocha de

transição (gnaisse bandado) apresenta co¡no melanossona, alêm

dos gnaisses bíotÍticos, também uma rocha rica em hornblenda,
augita e esfênio, 'com esfo.Iiäção esferoidal , tenaz e

microcistalina, comumente presente no Complexo JequÍtinhonha,
na forma de bandas centimétricas e lentes (Fig. IIf.5.). DÍgno

de destaque é a presença desta rocha, na forma de "boundins" e

ou "schilieren", nos granitóides próximos deste contato.

contato com mica-xistos do Grupo Macaúbas

Uma boa e>çosíção do contato entre mica-xistos do Grupo

Macaúb.as. e rochas granitóides pode ser observad.a, nos meses de

seca, ao longo do feito do rìo Jequitinhonha na ahtura ô'a foz
do ribeirão Teíxeira. Neste locaf o contato é, também,
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transicional segundo uma fäixa de pouco mais de 100 metros.
Partindo-se do míca-xisto "Macaúbas" em direção aos

granitóides, observa-se um gradativo surgimento de bandas

gnaÍssicas feucocráticas' bandas gnaíssicas mefanocrátÍcas a

mesocrãticas, bandas quartzo feldspática. de textura Ígnea, que

aunentam em espessura e frequência até prevalecerem sobre os

xistos.

Os feucossomas constituem-se predominantemente de quartzof
feldspato, hornbÌenda,. granada (abundantes cristais de 2 a 3

cm) , muscovita e biotita. Os melanossomas são ricos em
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biotita, macios cbpi c ament,e não se distÍnguem granadas, .t

apresentam, muscovita e quartzo. Nos xistos pode-se observar
grandes cristais , I a 2 cm de cordÍerita, alguma granada além
de quartzo; bíotjjta e muscovÍta. Estes apresentam-se no
mi gmati.to em bandas regulares sempre com atitude geral
coincident.e com.a obser:vada nas regiões circuncÍzlnhas.

A este migmatito associarn-se inúmeros corpos pegmatíticos
concordantes e discordantes em relação ao bandamento. São

fases nÍtidamente posteriores à migmatízação. Um pegmaÈito,
com 50 cm de Largura, condicionado por: uma falha de direção NS,

vertical , com pequeno..re jeito horizontal (cerca de l-5, a 20 cm),
corta d.is cordantemente o bandamento do migmatito e é

claramente posterior à migmatização (r'ig. IIr.6.). Na textura
pegmatóide observam-se cristais bem desenvolvidos de quartzo,
feldspato, muscovita, af'risita e granada.

III ,2,J, couer,nxo JEeurrrNHoNHA

O termo Complexo Jequitinhonha foi definido por Ã],MEIDA d

LITWINSKI (1984) para englobar rochas gnaÍssÍcas bandadas com

alternãncia de bandas leucocráticas e mefanocráticas, com

quartzitos e cálcio- sí licä!.i cas assocj-adas que ocorrem na Zona
Oriental do Norte da ProvÍncia Mantiqueira. A definição do
Complexo Jequitinhonha foi feita com base nos estud.os de

detal-hes do presente autor objetivando esta Tese de Doutoramento
O t'ermo "complexo" tem o significado dado por HEN.DERSON et alii
(1980). o complexo ocupa cerca de 40.000 km2, correspondendo

mais de 50? dos terrenos pré-cambrianos, da região em foco.
Límita-se a sul e oeste com "rochas granítóides", a norte ei

nordeste com rochas arqueanas e do complexo ltambé e a leste
estende-se sob coberturas neocenozóícas da costa atlãntica.
Essas rochas fora¡n cfassificadas como gnaisses kinzigÍticos
(CORDANf, 1973; M.ASCARENHAS et al-i!, 1974; SILVA FrLHO et alii,
l-976; FONTES et al-ii, 1918), por apresentarem semelhanças com

os. gnaisses descritos por FISHER (1860, apud Mehnert, 1971) na
região do rio Kinzing, da Fforesta Negra, Alemanha.
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Na tentativa dé se estabelecer a estratigrafia desÈe complexo,
elaborou-se vãrios perfis geológicos de detalhe, em regiões de I

boa exposição e onde os efeitos anatexÍticos não foram
extremamente íntensos; O perfil geológico mais completo desta
uni.dade é aguela', da rodovia que liga Almenara a JequÍtinhonha,
próximodacidade'deAImenára.ouandodo.levantamentodeste
perfil.a rodovia achava-se em obras para.retificação e

pavimentação o que permj-tiu a observação em cortes recentes sem

estabilização com pfantio de gramÍneas. Foram estudados e

l-evantados oíto cortes com extensão média de 200 metros cada um,

num trecho de cerca de. 4 km da rodovia. A representação deste ,

perfil, .englobando sei.s cortes ..da rodovia., ,é mostrado . nas
Figura :_]_]_ .7., Figura IIf.8., Figura IIT.9., Figura III .10. e

Figura frI.lf . tt

A partir destes dados e daqueles obLidos em Levantamentos de

inúmeros af,loramentos nas regiões de JoaÍnia, Medeiros ;Neto, Mina
de grafita da "Nacionaf de Grafite" em Pedra Azul , dos perfis
regionais ao longo de rodovias no domÍnio da unidade e, de

informações apresentadas por diversos outros autores
principalmente CORDANI (I973]. , SILVA FILHO et alii (1974) e

FONTES et alii (1978) , foi possÍve1 estabelecer-se a cofuna
estratigráfica parcial do Comptexo ,JequítÍnhonha (ÄIMEIDA &

LITüIINSKT, Ì984) . Esta coluna, com algumas modificações, é

apresentada na Figura TII.Ì2., onde se observa doze tipos
Iitossomáticos individuaLízados, do topo para a base, sob a
denominação de Sequêncías A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Estas
sequências litossomáticas e suas posições estratigráficas são
bem reconhecidas na região de "Almenara e JoaÍma,

O.perfil geol6gico apresentado nas figuras IIf.7., III.8., tII.9.
e IIf . I0. representa. lm antíclinório em cujo núcIeo af.loram
rochas quartzÍticas das sequências I e J, inferiores. O flanco
oestê, intensamente dobrado repete as sequências muito bem

expos.tas no flanco leste (corte I) . Os dezenove extratos
i.ndividualiz ados no corte f (Figura T.Il .7 ., f lanco l-este do

anticlin6rio) , correspondem ãs I (oito) sequências restantes
(.A, B, c, D, E, F, G e H).
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Em grande.parte do domÍnío do complexo, a estratigrafia proposta
pode ser reconhecida. ,Em alguns 'locais faLtam os quartzitosi em

outxos ocorrem espessas intercalações de gnaisses grafitosos,
l-entes e .boIsões de .grafita,em quartzitos ¡ proVaV€lmente
correspondendo ãs denominadas sequênqias '8, c, D e E, como nas

-egiões de Pe*dra Azul , Bándeira, Machacalis - MedeÍros Neto.

. modo geral, as rochas dessa uriidade são gnaisses bandados com

a.ì.ternãncias trÍtmicas de feucôssoma e mefanossoma com

intercalações de quartzitö.sri localmente estes são predominantes
e até exclusivos. Apresentarn lentes e camadas, de espessuras
diversas , com caráter :de concordãncia perfeita, . de .ì.ma rocha de

granulação fina, esverdeada, me.l-ano crátic a, multo res:i-stente e

com esfoliação esferoidal , constituÍda de pi roxênio/anfibó l-iô,
titanita, 6xido de ferro e l-ocal-mente pJ-agioclásio (Iabradioritd
quartzo e microclina (cálcio-si1icática) . A Figura IIf.f3.
retrata um afloramento próximo da rodov.ia JoaÍma -'Girú a f6 km

de Joaíma onde pode ser observada a relação desta rocha cáIcio-
sificática com o gnaisse bandado.

Fiî1ll 7' P.t1íl Cèoróg¡co àm .ôchor do éohpr.ro J.aÚll¡nhonño
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Gnqisse cor cinzo com poucos intercoloções milirhelricos de quor-
tzitos.
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LEGENDA REFERENTE AS FIGURAS

ttl.7i III'8 ¡IIl.9 ¡ IIl.to
CORTE I
ft'ji7,A l^letcoloções cent¡métricosde quorfzilos cinzo cloros de gro f¡no com

LÍÆj quoúzit.os vermelhos de grõ médio

l.iî-.;îl Cdlcio- silicotico onfibolitizodo com pequonos intercoloçôes de mongonês
t"",,""t

m 
ouoílzilo com f€ldspolo grd grosso cor overmelhodo.

ffil ouortzito com f etdspoto grô médio, cor cinzo cloro.
l:. .. . ..j. r1

8177îi1G¡oisses biotíticos com interco¡oçöes de cólcio-sil¡cdtico e gnoisses
W-&A vermethos.

ft,/.if Quorlzilos bìotit¡co com ¡ntercolû9ões de gnoisses bondodos e

I'L!ÌA cólcio - silicd t ico .

W
li--ä- ,11 Qr.¡ortzitos médios o grossos com inlercoloço=es finos de mongonês,
h''i,iË-l2l c¿rc¡o-s¡ricríÌico e boridos quorlzo - feldspdt¡cas.

W.z'Vi1Gr'oisse verm€lho e quorlzilo cìnzo em inlercoloções rilmicos e del-

WÍl!Àã godos. Algumos lenles de mongonês.
HZTI Gnoisses vorlodos d€ coros çinzo'ocre e verm€lho com inlercoloções
l?ÌiþÀ ¿e quortzltos e mongonês.

ffiGnoisses 
com possonles inlercologöes de mongonês ( no lopo ) e ( no bose)

lÏÏr.+,]l Quortzilos mociços de gro médlo o grosso com feldspolo.
l;rn;+::,.11

f7,7i7i Gnoisse cor cinzo com poucos bondos quorlzo feldspóticos.
(¿7¿A

ffirl] Ouortzito vermelho com bondos gnoiss¡cos e quortzo feldspdticos.
H:,rtl
EryV Gnoisses biotÍicos,com intercoloções de gnoisse cinzo e mo'leriol quor-
Y.'/.2 ""1 tzo f€ldspdtico.

7.,?Ø7) Gnoisse f¡nomente lom¡nodos com bqndos quorlzo teldspóticos-
l///./ll
E?ill Gnoisses biollticos inlerco lodos com gno¡sse cinzo e bondos quollzo'
l./"V/l tet¿spdticos.

F,õ2 G¡oisses b¡otlticos, poucos inlercoloçóes de mongonês
L/i2rÀ
li4-llÏ Quortzilos diversos com pequenos bondos de moteriol quorfzo-fel-
lÍj.|iã ¿sp<ít¡co.

CORTES 2 e 3
f;.*7,21 auorlzilos de orõ c¡rosso com estrotificoções dec¡métricos e quolzi-
l1-V,':'i4::',:.1 tos f inos o méðios -com esirotif icoções milimétricos o cenlimé'lricos.

ffil euort.itqs cinzo cloro e vermelho com estrotif icoçoes decìmétricos.
Þii.' ":; i'.i.4

CORTES 4.5 € 6
tilTTSI ci,oisse biofitico com intercoloções de cdlc¡o-s¡licótico.
Iìù ì iarì

ffi 
ouortzitos b¡ollÌicos com inlercoloções de cólcio-silicól¡co e gnoisses

lãìa\l 
uno'"""" biotft icos bondodos'

ffi 
Ouortzito vermelho de qrõ médio.

Ñ-\r(N 
Gnoisse b¡otlticos com inìercologões de quorlz¡los.

lffi :^i;:î"""?""ldodos 
com inumeros inlercolocões de cdlcio-s¡licdticos

Ç,,.fiQuo.rtzito vermelho de grõ médio com pequenos ¡ntercoloções do
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Sequência A - Quartzitos cinza claros, grã fina e
quartzitos vermelhos de grã médía .em intercala -
cões ritmícas. Na base r transicionam para o hori
åonte B .através do aparecimento ..de gnaisse vermã. . ..;l-hÕ e cãtcio-silicáticas,

Sequência B - Cálcio-silicáticas, -cor verde, 'com pe
c¡uenas intercal-ações de manganê s .

seqriência C - Quartåitos .com féldspato .9rã,,médiarcìn-za clraro, e grossa, vermel-hos.
Sequência D - cnaisses biotÍticos com intercaLacões'de crnaisses bandados e de cálcio-siIícãticasl lo-

cal-niente gnai sses qraf itosos.
Sequência ¡ i gsartzif.os biotÍticos com intercafações

de gnaisses bandados e de cálcio-síI-icãtica

seouência F - Gñaisses bandados com alterñância ritmi'cas de leucossoma e melanoséoma com inúmerasrinteF
calacões de cáIcio-silicáticas (rocha verde com añ
fibóiio) r 'manganês e c{uartzitos.

Sequência G - Quartzitos de grã média e qrossa com-bandas de material quartzo-feldspãtico.

Sequência H - cnaisses bandados com predominância de
'mefanossoma bíotÍticci, intercafaçðes ¡dè mãnganês
e quartzitos.

Sequência I - Quartzitos diversos com pesuenas bandas-de material quartzo feldspático.

Sequência J - rntere strati fi cação de quartzit.os gros-
sos com foliação em bancos decimétricos e quartzi-
tos finos a médios com folíações centimétrícas e
miÌimétricas.

t-
l4m

l-ïl
I

Embas âmento

12, - Coluna EstratigráfÍca Parcial do
Complexo Jequitinhonha

Pigura IfI.
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Rochas bãsicas (gabro/di abásio ) , com esfotiaçãô esferoidal ,

fc.¡ram observados em vários locais. Estes corpos distrÍbuem-se
segundo direção NS. A nordeste de Pedra Grandet podem-se

ohservar alguns desses corpos. Atrgumas áreas de ocorrêncÍa
d.c^sas rochas foran identificadas Por FONTES et afii (1978).

Anu.ralias :geof Ísj-cas nessa região indicam a''existência de .um

diq,re básico estendendo-sd por mais de 200 km, conforme

apresentado no "Refatório de Reconhecimento Geológico, Região

sur do Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais" (executado pero

convênio Geofisico BrasiI - Alemanha em 1975).. Exposições

contínuas dessas rochas .não foram observadas, sendo prováveI que

esse-rdique ocorrar na maioria de sua extensão, em subsuperfÍcie.

E-t-¡'-+-!a

Ð 6iorJs. bu4'Jodo con oli.rñóFcid d. m'lúñôÉ3oFo

l':1,'/.1 "^ *t,.1ú t3¡rô.3o3 . l.uco¡'omo p.!i'oróids
W ¿^ t¡no" oltroto. ( RoLho tntômpô.trodo ),

t_ c{lc,o-.ilirdl'¿ol v.ró.¡.curo, Crô li.o, conrrrluido
l', ' 'l ¿" -'^"'"r !llr.o (P,'o¡¡n,o) . nlñô-
ß ,o, ,"."",, o,irho môrd co {r¡lin,ol-(Focro íÌ6!co)

fa;: c¡koi,hcd'( or,bohrodo ? Múrto iit.mÞ.r¡zodo "ñ
l- " l¡¡t'""'".. a'srlo cor v.rd..

Frg lll lS-Cnoi¡s. boñdodo .om lôlôrcolotõ6e &corcro !ilicólicð!concordoûler' Arlúrdmô

Jool'no /6iin, o l6 km d. Joolho,

I , ¿¿ j7. "/¿/¿ | ),:
: tiiLTØ í ít!,
L,rllÍ,i;:r"1
//% 11///.1'lií.'

ili#iíí,iji
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os contatos d.e:rochas do Complexo Jequitinhonha com as

granÍticas, charnockÍticas e granitófdes são geralmente

transicionais.. Nas iegiões desses contatos .com rochag granÍticas
e granitói.des observa-se um aumento da fase quartzo-fel-dspática,
sempre com muita granada cor rosa. A Figura .III.14.4. ifustra um

contato transicionaf de rochas g:canÍticas,anatexiticas com

guartzitosdocomp1exo.Iequitinhonha.'Um-afforamentoSituadono
leito do córreÇo José Ferreira (ou São Geraldo) a 2 km a montante j

do ponto em que a rodovia ¡oaÍma/r'el i zburgo (25 km de ,JoaÍma)

cruza o mesmo, o quartzito apresenta-sè recristalizado (recosido)
muito fra+-urado e cortado por bandas de materiaf quartzo-
fetdspático (Figura IIr.14.B. ) .

outro afforamento que mostra um contato de rochas granÍticas
anatexiticas com rochas do CompJ-exo Jequitinhonha é mostrado na

Figura IIr.15.. .Este aff'oramento situa-se a cerca de 800 metros
aIesþedapontesobreoc6rregoÁguaC1ara(rodoviaque1iga
JoaÍma a Água Quente e FronteÍra dos Val-es)., na margem do

referido córrego. Trata-se de gnaisse bandado em contato com

rochas granític;rs. o gnaisse é bastante granàdÍfero e apresenta 
ì

inúmeros "boundins" de materiaf quartzo feldspático (também. 
',

granadÍferos).

Em alguns locais, no entanto, observam-se contatos por falha,
pelo menos com rochas charnockÍtícas.

IIL},{, coueroxo cNÁrssrco-cRÀNfrtco

A aplicação da designação provisória e informal do complexo

gnáis s.i co-granÍti óo foi utílizada por ALMETDA & LITWINSKI (l-984),

para.englobar um conjunto de rochas gnáissicas, variaveLmente
migmatizadas e granitizadas, polÍmetamórficas, que se interpõe
entre os "greenstone betts". Na região aqui enfocada, estas
rochas ocorrem, numa pequena extensão, no extremo sudoeste d.a

me sfna .

PONTES et alii (f978), no Projeto Jequitinhonha, incluiram essas 
i

rochas na denominada Àssociação Barbacen a/paraiba do Sul , dentro 
l
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14,4-Confolo de quorlz¡los do Complexo Jequitinhonho e rochos gronllicos onolexíticos

Gro n itos e Ieucossomos ,,rigmotílicos

ouorlzilos recrislol¡zodos com veios e bondos groníticos
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Fig lll;.14 8- Perf ¡l no corrego José Ferreiro - 2.oOO mefros b monlonte do ponle com rodovio

Jooímo - Felizburgo. Contoto tronsicionol de quortzilos do Comple¡o Jequilinhonho e

roc hos g ron íl ico s o nolexíticos

Gronilo.

Quortzilo recristolizodo.

Fro tu ro s ( no Quortzito )
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l-+ *;ì lViqmotilo com predomínio de leucossomo gronítico (>80okl
1""-'' I sobre melonossomo gnoissico biot¡lico (< 20o/o).

Fr:=ì fMelonossomo gno¡ssico b¡otÍfico ('8070) e teucossomo
lFÈi--l
l_ -'-=_l gronitico em ve¡os i boundins e tentes (. ZO"/ol .
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N
Fiq.lll- 15- Perf¡t no cdrrego

Gno isse Bondo do

Eou nd ins centimétricos de quo|lzo.

Leucossomo gronílico.

Melo nossomo gno¡ssico - biotít¡co

Aguo Bronco - 8OO metros o leste
em contolo com rochos groníticos.

do ponte - rodov¡o Joofmo/ Felizburgo
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da unidade de inapeamento chamada Complexo GnaÍs si co-l"ligmatÍti co.

Na região ora considerada ocorrem quartzitos sacaiióides, grosso+
extremamente feldspãticos, cataolásticos, localmente com band.as
gnáissicas leucocráticas e bandas pegm4tóidesr .intensàmente
falhados, e fraturados; e, prinLípalmente, gnaisses homogêneos
leucocråticos., muito quartzosos, oassando a gnaisses bandados,
também .Ieucocráticos, sempre ricos em granad.a e sillimanita com

porfiroblastos, as. vezes id.iomõrficos, de feldsoato.

Um afloramento na rodovia Novo Cruz ei rorlAraçua Í, a

aproximadamente 19 km de Novo Cruzeiro, mostra uma rocha
constituÍda de bandas ghaissicas .Ieucocráticas, bandas
pegmat6ides e quartzitos feldspáticos. A Figura fII.. 16. retrata
este afloramento.

As relações de contato dessas.rochas com os 'mica-xÍstos
"Macaúbas" não são claras, aparentemente tratando-se de urna zona ì

de cataclasamento, onde os "quartzÌtos feldspáticos
cataclásticos" d.e um lado associam-se aos mica-xistos e de outro
aos gnaisses i ou tratando-se de passagens gradacionais, onde os
xistosassumemasPectodegnaissegradativamente,comosu9erem
alg:uns afloramentos ao longo da rodovía Novo Cruzeiro,/AraçuaÍ 

ì(44 km a 42 km de Novo Cruzeiro) . A Figura IIf.17. ilustra um

afloramento (44 km de Novo Cruzeiro) onde o bio tí ta-quart zo-
XiStodoGrupoMacaúbasjámostraabundantesinterca1ações,
pouco espessas (5 cm), de quartzitos e algumas bandas (20 cm) de 

ignaisse leucocrático. Aproximadamente l- km a sudeste d.o

afforamento da Figura IIT.t7. já torna-se difÍci1 individual-izar
xisto de gnaisse, predominando, no entanto, rm quartzito
feldspático, muito laminado, com aspecto de catacl-asito.

Não são clarasf t amb'êm, as reJ.ações de contato dessas rochas
com as "rochas granitóídes". tratando-se de contatos ond" o=

gnaisses bandados perdem esta caracterÍstica tornando-se rochas ,

g¡Janitóides com. aspecto homogêneo, ainda com granada.re

siIfimanita.ESSapasSagem'quepodesergradativa,éobservada
na rodovia que liga Novo Cruzeiro ã sR-I16 (RIo-BAHIA) a uns
l0 km do entroncamento destas. No entanto, dada a existência de l
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inúneras.fafhaà. que coÍñcidem com esta zona de contato, é

possÍve1 .que os mesmos sej am,tectônicos.

A],MEIDA E LITWINSKT (1984) ao referirem-se sobre o limite
tectônico entre as zonas ocid.ental- e oriental .da ProvÍncia
Mantiqueira - Setor Setentrional - discorrem sobre o Iimite
l-este dessa unidade que julga-se .oportuno transcrever: "De

TeófíIo otoni para norte, o referido limite tórna-se obscuro
devido à abundãnçia de granitos de dÍversos tipos que se

estendem até o norte do Rio Jequitinhonha. EntreLanto, um fato
digno de menção se .apresent'a.'No .compfexo gnaÍssico-granÍtiio,
na regÍão entre Malacacheta e'Capelinha, o sentido regionaI das

foliações e þrandes falhamentos orienta-.se entre E-W e N7OoE

(Folha Te6filo otoni, do Prôjeto Jequitinhonha) ' Ao se

aproximarem de uma linha que, das vizinhançaê ocidentais dessa

cídadel di-rige-se para Padre Paraíso infletem-se gradualmente r'.

Þara NE e NNE. Essa inflexão parece indicar uma deformação.das
estruturas junto ao contato das duas zonas estrutu¡:ais".

IIl-2,!, corlrr,nxo TTAMBE i

Na porção centro-norte da região ora considerada, bacia do médio 
l

rio Pardo, ocorrem rochas metamórficas, princípalmente 
1

quartzitos biotÍticos, metacond lomerados , mica-xistos e 
:

plagioclásio-gnaisses. Estas rochas, por alguns autores, foram 
I

consideradas parte pertencentes ao Grupo Macaúbas e parte ao

Supergrupo Espinhaço (INDA & BARBoSA, 1978; CETEC, 1980t l

SCHOBBENHAUS et a1ií, 1984; ALMEIDA & LTTW]NSKI' l-984) e, ainda, l

por outros, totalmente pertencentes ao Supergrupo EsPinhaço
(SILVA FILHO et al.ii, 1974; COSTA, 1975; MASCARENHAS et alii'
1974; ALMETDA et alíi, 1978).

Dada as inúmeras controvérsias a respeito da correlação dessas

rochas com rochas do Grupo Macaúbas e ou com rochas do

Supergrupo Espinhaço, o autor, na tentativa de elucidar o

probllema, executou vários perfis NS, partíndo de rochas do

Complexo Jequitinhonha, e perfís EW, um ao longo do rio Pardo '
oartindo do Grupo Macaúbas. Os dados e informações obtidas
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indicam que:

j As relações de.contatos entre rochas tÍdas como pertencentes
tro Grupo ,lulac aúbas (da região de Satinas). e os mica-xistos com

lentes d.e:rquartzitos atribuÍdos ao Supergrupo Ðçpinhaço não

são claraÊ. Também não são claras as relações de contato entre
os quartzitos e gnaisses do Compfexo Jequitinhonha e os

quartzítos, metacon$lomerados e gnaisses atribuÍdos ao

Supergrupo Espinhaço.

. Algrmas seguências de.gnaisses com cálcio-silicátÍcas tem

muita semel-hança com as do Complexo Jequitinhonha.

. Grande parte dos mica-xistos com.Ientes de quartzitos que

INDA & BARBOSA (1978) atribuem ao.Supergrupo Espinhaço

assemefham-se, sobremaneira, aos mica-xistos da região de

AraçuaÍ, taÌvez um pouco mais metamórficos.

. Embora alguns metaconglomerados que' ocorrem próximo. a Jtambé

tenham muita semelhança com os metamorfitos típídos do Grupo

Macaúbas, não se pode afirmar que toda a unidade Bmb (Grupo

uacaúbas) de INDA & BARBOSA (1978) represente essa unidade
nessa região,

Desta forma, preferiu-se a aplicação de uma designação
litoestratigráfica provísória e informaf para englobar este
conjunto de rochas, pelo que o descreveremos como complexo

Itambé.

As informações disponíveis não permitem subdivÍdir o complexo.

Apesar disso e das grandes coberturas cenozóicas podeJse

sugerir que esta unidade disoõe-se segundo um me ga- anti c linório
com eixo E-W (SCHOBBENHAUS et a]ii, L984) .

SILVA FILHo et atii (1974) , com base em inúmeras seções por eles
realizadas, propuseram que esta seguência inicia-se com

metaconglomerados com seÍxos estirados, J-ocalmente
gnais.sificados, que assentan em discordância sobre gnaisses do

complexo migmatito - granulítico da Bahia. No topo ocorrem
quartzitos feldspáticos graneidÍ.feros com estratifícação cruzada
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e, intermed.i ariamente, observam-se meta-arcóseos congfome rát.i cos

com muscovitar quartzo-nus covita-xistos que Passam a granada-

muscovita-xistos com intercalações de quartzitos.

Emborä o preoente autor tenha realizado vãrías seções de

reconhecimento nesta região, efas não foram suficientes para
comprovar tal sequência e.stratÌgráfica ou, por outro lad.o,
propor u.lna estratigrafia dístinta desta.

Na regíão do rio do Cedro, prõximo do limite de Minas com Bahiat
ocorrem rochas metacong lomerátic as com matriz constÍtuÍda de

pI agioc t ás i o- sil limanita-gnaí s se com seixos estirados, con cer.ca

de f0 a l-5 cm na elongação máxíma, de quartzito com sillimanita.
A Figura III.l8 retrata um afloramento nas margens do rio do

Cedro a aproximadament.e 7 km da ro.dovia que liga Divisópolis a

Almenara (cerca de 2l km de Divisópolis). Neste af l-ora¡nento

observa-se que o metaconglomerado de matriz gnaíssificada
apresenta uma foliação penetrativa (com desenvolvimento de

minerais planares nos planos de foliação) com direção média l¡70w

vertícal, enquanto que superfÍcies que parecem tratar-se de

estratificação apresentam atitude de N35I'ü - 12oNE. Os seixos de

quartzito¡ com si.l-limanita (fibrofita) neoformada, têm uma

elongação máxima N70I^l 358. Um outro afloramento, nas margens da

rodovia DÍvi s ópo lis,/ALmenara (f6 km de Divisópo1ís) mostra um

contato nítido, em discordãncia, entre um biotita gnaisse de cor
verde, intemperizado, e um metacongl-omerado , com a matriz
representada por um mus covita-xi sto. Os seixos, de gnaÍsses e

quartzitos, são discreÈamente estirados, têm cerca de I a 1,5 cm

de diâmetro, mostram-se orientad.os segundo uma lineação de

atitude S85E-330. A matriz do me tacong lomerado apresenta uma

xistosidade vertical de díreção N80E, que parece penetrativa no

gnaisse subjacente (a rocha acha-se muito intemperizada) . Por

outro lado, os gnaísses subpostos apresentam uma foliação
penetrativa com desenvo.Ivimento de biotitas com atitude geral
N82Ð-39S8. Mostram uma xistosidade Sn, penetrativa, coincidente
com a superfÍcie de contato com os metacongl-omerados, de atitude
N10W-32NE. A Fígura III.19 retrata este segundo afforamento.
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ESCALA APROX IIIìADA

Seixo de quortzito,com sillimonito neoformodolestirodos com cerco de lOo lScm no mox¡mo elon-

gopõo,

Ploqioclcisìo-sÌllimon¡to gnoisse-motriz do metoconglomerodo.

Fiq.IlI 18- lvetoconglomerodo com seixos de quortzifo e motriz gnoissificodo. Locol- Rio Cedro o TOOO

mefros oo sul do rodovio Div¡sópol¡s,/Almenoro. Aproximodomente 28 km de Divisopól¡s.

Uma seção reallzada nâ roC'ovla Tta¡nbé lara Encruzilhácla' naste

sentido, apesar de grande Parte desta ter seu traçado sobre

coberturas neocenoz6icas, foi possivel observar' princiPal-mente

no leito de rios e córregos que expõem o embasamento desses

sedimentos, inúmeros afforameÈLos que serão agui díscutidos' sob

o aspecto liLoLógíco,/e stratigráf ico ' mas gue terão grande

importãncía no Ítem Geologia Estrutural e naquela oportunidade

serão apreciados.
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O 20 40 6oêhl----------r¡-
ESCALA APROXIIIÂOA

lvletocong lomerodo com so¡xos de quorlz¡to e gnoisse. Motr¡z conslituido de mico-x¡sto.

Biofito gno¡sse ,cor verde, lntemp€r¡zodo,

Fig,lli 19-Confoto d¡scordonte entre biotito-gno¡sse e î etoconglom e rodo - complexo ltombd-
Locol: l6 km de Divisópotis - rodov¡o D¡visopól¡s ,/ Almenoro.

No fimite urbano de Itambé observam-se gnaisses biotiticos
intercalados por gnaisses feucrocráticos e algumas intercalações
de anfibolÍto, cor. verde escuro. No rio Pardo (próximo å

rodovia Itambé/Encru zi fhada) ocorrem gnaisses leucocráticos
semelhantes ãqueles observados na cÍdade de Itambé,
macro scopi camente notam-se raras biotítas. A aproximadamente
17 km de Itambé, num afluente do rio Pardo, margeado pela
rodovia, afloraJû mica-xi.stos com nódulos de quartzo. Trata-se cìe

biotita-xístos ci.salhados com visÍveis evidências de
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transposíção com xistosidade gerada por ela. Poilem-se constatar
figuras de .isoclinais gerados por transposição com infinidade de

nódulos de quartzo. Considerações estruturais serão feitas
oportunamente. A Figura fIf.20. ilustra o descrito acima.

Dois. quilñetros após este aftroramento no leito do córrego, pode-

se observar o biÖ.tita-xisto' describo anteriormente, com

intercalações de um quart zo-mica-xisto de grã fina, dobrado com

estito de dobras de arrasto com tendência a cisalhamento
pogsivelmente sínistral . Uns 3.000 metros ã frente esses mica-
xistos gradam a quartzitos finos, sericÍticos e algo

ferruginosos até tornarem-se, num trecho de 700 mètros,
quartzitos macicos ferruginosos e manganesíferos sotopostos por

canga limonltica. , Seguem-se com gradação para um biotita ::

quartzito fino, laminado que' num espaço de mais 1.000 metros,
passam a um bi otit a-gua rt zo-xis to adentra¡tdo sob as coberturas
neocenozóÍcas. Deste trecho até as proximidades de Encruzilhada

a rodovia tem seu traçado na "chapada" de sedimentos

neocenozóicos. Nas proximidades de Encruzilhada e no sÍti'o
urbano desta, já predominam guartzítos feldspátÍcos, cp¡n

biotita e granada.

Partindo-se de Cãndido Sa1es, foram realizadas duas seções ao

longo do Rio Pardo, uma no sentido oeste, passando por Porto
Sa¡ta Cruz, Vereda PáraÍso, Tamarati, Machado Mi-neiro, Campo

crande e Berizal. A outra, no sentido leste' seguindo pela

rodovia Cândido Safes/Encruzilhada. Para que pudessern ser
realizadas as seções no leito do rio Pardor já que não existem
rodovias margeando o mesmo, tornou-se necessário recorrer as 

i

estradas que ligam os lugares acima mencionados e buscar

acessos precários a cada 4 a 5 km que levassem ao rio. Com este
procedimentor por tåi" q,tu se pïocurasse fazer a pé grandes

trechos do rio Pardo, as seções não foram contÍnuas,
princ ipalmente ,, aque la a feste de Cãndido Sales.

Na primeira seção, oeste de Cãndido Sales ' verificou-se que as

rochas são muito semelhantes" ãquelas que ocorrem nas regiões de

Salinas e Araçuai (Grupo Macaúbas) . Trata-se de guartzo-mica- I

xistos, ãs vezes com al-terãncias rÍtmicas com biotita-
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quartzitos f irios e äs vezes predominando esses gue chegam a ser
confundÍdos com quart.zo-mica-xi s to de grã fina. A presença de

bandas quartzo feldspáticas é sempre notada e a ocorrência de

corpos pegmatÍtícos é marcante, a maioria deles sendo corpos
discordantes da xistodidade geral¡ Veios de quartzo discordantes
são freguentes. Nas proximidades de Vereda ParaÍso, também

conhecido como Verendinha de Mi'nas, no leito do rio Pardo
ocorrem gnaisses finos, cor rosa, a duas micas, bastante
quartzosos, intercalados por uma rocha de cor verde escuro
cons.tituÍda, princ.ipalmente, .de hornbf enda (cã1cio-silicãtica) .

Cerca. de 3.000 metros a montante afl-oram mica-xistos de grã
média idênticos aos que ocorrem em AraçuaÍ, no entanto, podem-se
observar no leito do rio grandes bfocos (cerca de 3 toneladas
cada) constituÍdos de uma rocha bandada, cor verd.e,
melonocrát.ica, muito granadífera com aspecto de granulito., Não

foi possíwel- obser.var aff oramento " in situ! 'd.ese.a rocha pa:ra
definir a relação de contato del.a com os mica- xistos.

Na outra seção, de Cândido Sales para leste, podem-se observar
míca-Nistos, mica-xistos com bandas qu artz o- feldspátic as ,
quartzitos micáceos e muj-tos pegmatitos que cortam, via de regra,
di s cordantê.mente essas sequências. Algums migmatitos ou gnaisses
bandados intercal-am-se na sequêncÍa. Pode-se sugerir um aumento
do grau de metamorfisrno de oestè para leste. Muitos pegmatitos,
nesta região, são minerafizados, produtores de "gemas" como o de

"Cercadinho" e o da "Lavra do Bianor".

Camad.as espessas de quartzitos ocorremf principalmente,
suportando serras como de Inhuma, Caititu j,: Itambé e São João.
MASCARENHAS et alii (1974) sugerem, na região a sudoeste de.

T.remendal uma discordãncia angular entre quartzitos basais de

sequência com gnaispes do embasamento, podendo apresentar-se
conglomerado basal nesse contato, entretanto, não conseguiu-se
observar, nos trabalhos aqui desenvolvidos, neste Iocal , estas
caracterÍsticas de grîande importãncia estratignáfica.

l

I

l



III,3, pnoreno2ólco supERroR

IIL3.1 , enupo MAcAúBAS î

O termo Formação tr4acaúbas foi utilizado por MORAES a CUUmanÃrS
(1930) para caracterizar uma série 'de fílitos, arenitos e

conglomerados na região de Mendanha e Inhaí¡:l,que MORÃES (Ì929)
havia denominado de Série Lavras. A terminologia de grupo a
esta unidade foi dada por SCHöLL ,l.9721 e KARFUNKEL & KARFUNKEL

(L976) . o Grupo Macaúbas como ê hoje considerado engloba uma

acentuad.a variação de.-litofácies, tanto .vertical como horizontal
Encerra desde.,diamictitos .e rochas conglomerãticas afins
(Macaúbas c1ãssico) até mica-xistos, mica-xistos com transição
a gnaisses, rochas cáIcio-silicáticas,.mármores e calcários,
quartzitos e rochas de natureza básica-uttrabásica.

Nos Projetos Jequitínhonha, Sul da Bahia e Levantamento dos
Recursos Naturais do Val-e do JequÍtinhonha, praticamente todos
os terrenos considerados pertencentes ao Grupo Macaúbas foram
mapeados na escala 1:250.000 (FONTES et alii, 1978, MASCARENHAS

et alii L974 e CETEC, 1980). Algumas regiões foram
deÈalhadamente descrítas. Uma d.essas corresponde a urna

quadrícula de meio grau quadrado, no vale do rio AraçuaÍ a

sudoeste de Carbonita, estudada por HETTICH (1975) . Outra
limitando com esta ao norte, de área um pouco maior,
compreendendo o rio Macaúbas e o al-to rio Jequitinhonha, foi
mapeada por KARFUNKEL & KARFUNKEL (1977). Uma terceira área,
investigada por VIVEIROS et alii (1978) t correspond.e ã região
ferrÍfera do vale dos rios Peixe Bravo e AIto Vacaria.
Recentemente PEDROSA SOARES (f984) abordou a geologia das
sequêncías supracrustais da Faixa aiaçuaÍ na regíão de CoroneL
Murta - Virgem da Lapa, considerando-as como pertencentes a
unidade denominada Grupo Salinas (COBRÄ., 1970).

FONTÐS et alii (1978) sugeriram a subdivisão do Grupo Macaúbas,
para fins de mapeamento em escala l:250.000, em quatro unidades.
"A maÍs extensa, Pemb, compreende as rochas imediatamente
adjacentes ã borda cratônica, e que encerra os diamictitos e
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rochas congl-omerát.ic as afins. São as rochas que mafs de perto
respondem pelas caracterfstlcas clãssicas aÈrlbuÍdas ao crupo
Macaúbas. A unidade pembl ocupa extensa ärea entre Felisberto
CaLdeira e vizinhanças, e o paralelo 42015'S; contém xistos
conglomerático s , clanlta-xlstos, xistos granadlferos, mica_
xístos carbonáticos e quart,zitos.

Na unidade p€inb, foran reunidos xistos de composições variadas,
ocorrendo nfveis de conglomerado por.i[úctioo e rochas cá].cio-
sllicáticas de possfvel origem rnagmâtlca¡ nessa unid.ade já se
verifica a presença de pegmatitos, na região de Barra do
Salinas. "A unidade p€mb, ca¿acteriza-se fundamentalmente, no i

dizerdosautoresdoRe1atórioFina1doProjetoJequitinhonha'
por apresentar uma transição para rochas gnaÍssicas aqui 

IatribuÍdas ao comp rexo gnái s si co-mi gmatÍtico , e também núcr.eos
preservados de rochas de natureza bãs ica-ur.trabási ca; rncr-uem-se
nesse domÍnio xistos de granulação média a grossa, podendo
conter guartzo, biot,ita-muscovi ta, grarndar,. estaurolita , ,.

anfihõIlo, carbonato, graflta, ollgocÌásio. e mlcrocl_Ínio, Ientes I

demármoredolomftico,1ntercai.açõesderochascá1cio-
silicáticas e quartzitos" (ALMEIDA & LITVíINSKT, 19g4, fim da rl
clt . ) .

lì
Na região ora cons j-derada apenas uma pequena porção no seu 

1

setor oeste é ocupaua por mica-xistos do Grupo Macaúbas
correspondendo a unidade p€mb, de FONTES et, alii (197g) ou
Grupo Salinas de COBRA (19?0). Apesar dessa pequena exposição :

doGrupo,,Paraum'me1horentend1mentodeseusfác1es,graude
metamorfismo, geologia estrutural , relações de contatos a ,

possÍveis correlações, alguns perfis reglonais EW, partlndo_se i
do "BanbuÍ", e algumas seções detarhadas em áreas cj-rcunvizinhas
foram reali_zad.os.

Um dos perfls regionais in1ciou-se em Franc j.j6co Sá passando por :

Barrocão, Grão Mogol , CristáLia, rio Vacaria, porto M.endacaru,
Virgem da Lapa, Araçuaí, Itinga, Itaoblrn, outro partindo de 

:

Serra do Cabral , passando por Engenheiro Dolabela, O1hos Dr.Á.gua,
Terra Branca, Carbonita, Minas Novas, Berilo, Virgem da Lapa, 

:

Novo Cruzeiro.
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Destes perfís fegionais pode-se comentart aliado a outros

conhecimentos adquiridos pelo. autor durante os mapeamentos do

Projeto Noroeste II e Projeto Jequitinhonha reafizado 'Pel-o
CETEC (nos anos de !976, L977, 1978 'e 1979), que:

o os contatos:¿dos Grupos Macaúbas e BambuÍ. são sempre através'

de fafha inversa, colocando rochas do Balnbul sob ro'chas' do

Macaúb.as com exceção da Serra do Cabral oncle os :"tilitos"
JequitaÍ assentam sobre quartzitos do "Espinhaco" 'r'

o As dúvidas susci.tadas sobre a inclus.ão no Grupo Macaúbas de

todas as rochas conti.das nessa imensa regíão têm fundamento.

São j-mportantes as variações de fâcies'¡ tanto fongi tudi nal-mente

como transver salmente . Extensos fajlhamentOs inversos (pOde-se

,: citar a falha inversa de Taiobeiras como exemplo) separam

grupamentos litológicos distintos quer sob o aspecto

metamórfico guer litológico '

o O aumento do grau de metamorfÍsmo, considerados os grupamentos

litológicos distintos, é de oeste para Ieste.

o Alguns gnaisses bandados do complexo gnaíssico-granÍtico e

algumas rochas grani to- gnaÍ s sicas atribuídas ã unidade "rochas

gEanitóídes', muito provavelmente resuf,tam do metamorfismo dos

mica-xistos "Macaúbas" .

o Parte do Complexo Jequitínhonha pode ser o resultado de um

metamorfismo' crescente para leste ' dos mica-xistos "Macaúbas"

da região de AraçuaÍ.

Dentre as seções de detalhe duas são dignas ile destaque' Uma foi

realizada ao longo do rio Jequitinhonha dèsde a foz do rio
AraçuaÍ até Itaobim. A outra ao longo do antigo feito da

ferrovia Bahia - Minas, partindo-se do AraçuaÍ passando por

AlfredoGraça,EngenheÍroschnoor,QueixadaeterminaniloemNovo
Cruzeiro.

Na seção entre a foz do rio AraçuaÍ até Itaobim oôde-se constatar

através de estudos detalhados e contÍnuos o aumento do grau de

metamorfis¡no dos mica-xistos até transf o rrmarem- se em granijto-



gnaisses. Algumas caracterÍsticas dessa seção já foram
abordados na unidade "rochas granitó1des", principalmente com

relação ao contato dos mica-xistos "Macaúbas" e essa unidade.
outras caracterÍsticas serão enfocadas nos itens que seguem,
com ênfase maior no relatl-vo a geologia estrutural .

A outra seção, araçuaÍ - Novo Cruzeiro (além dos limites da
região, apresentada no mapa geológico l:1.000.000), também
estudad em detal-he, sob o ponto de vista litoloqia,/
estratigrafía, trouxe elucidativas informações, em vista da
seção ter sido executada no sentido NNW para SSE, as
estruturas e sequêncÍas li toe stratigráf,ic as foram cortadas
perpendi cul armente em quase toda a extensão dessa, além de
esclarecer fases de dobramentos e gradação metamórfica, nela
estão representados praticamente todos os litofácies que FONTES

et alíi (1978) agruparam na unidade de mapeamento o€mbr.

Nessa seção foram feitas observações minuciosas em mais de 30
afloramentos, numa extensão de 90 km. De um modo geral , a
xistosidade Sn (em gl-guns locais foi possÍveI observar So,
Sn-f e Sn) , tem direcão EW ou próxima a EW sempre com
mergulhos fortes para os quad-rantes ncrbes (l,l, NW ou NE , d.e acordo
com a direção) . A xistosidade Sn-I, quase sempre observada d
bem distinguída de Sn, apresenta-se dobrada com atitudes
variadas. No entanto, as direçóes de Sn-I, quase sempre, giram
em t.orno de N75E e N80W. A superfÍcÍe So, de difÍcíl constatação
pode ser identificada apenas em alguns poucos locais, onde
aproximarse de Sn- l.

Entre Araçuaí e Al-fredo Garça, trecho de 23,6 km, ocorrem
quart zo-bi oti ta-xis tos , bem foliados. A 2.600 metros de AraçuaÍ
ocorre, intercalado nos quartzo-bi of it a-xi s tos , uma lente com

mais de 500 metúos de exposição de calcário dolomÍtico, cor
cinza escuro, que condiciona ci desenvolvlmento de morfoJ-ogía
kárstÍca (clolinas ) .

Cerca de seis quilôntetros após Alfredo cRaça os mica-xistos
começam a apresentar intercalações de quartzitos, que em alguns
locais são rochas com bandamento rÍtmico de quartz o-bi otita-
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xistos e quartzitos finos. ,Já se.po.de observa!: jun aumento do

grau de metamorfismo com o aparecimento. de,'f,eLdspato e '

sillÍmanita. No km 37,6 da.seÇão¡ cerca de 14 quilômetros.de
AIfredó Graça, ocorrem rquart zo-bi.otita-si ll imanita-f e l-dspato-
xistos com intercalaÇões dd.cimétricas de3quartzi-tos¡ rochas '

cãIcio-si1ícáticas apresentando extratos milimétricos de

mineraÍs fe rro-manganø s'Í fero s com sulfe,tos e åfgumas titaflltas,
e uma rocha'altamente intemperizada, representada por materiräl
poroso e argiÌoso de cor violeta, com muito manganês associado.

AIternãncias de quartz,o-biot it a- si l liman it.a-:cordierit a-
feldspato-xistos, guartzitos piritosos (criÈbats mi I imétricos de

pirita), material cor violeta manganesÍferos e sulfetados, são

bastante e>çressivos desde o km 37,6 até Engenheiro Schnoor
(km 40,9 da seção) . Essa sequêncía pode ser ainda constatada no

trecho.Engenheiro Schnooù a Queixada (km 6fr9) , no entanto, o

metamorfismo progressivo já propicia o aparecimento de gnaisses

bÍotÍtiëos, bandas quartzo- feldspátí cas e vãrios corpos
pegmatÍticos de pequenas dimensões. .Próximo a Sueixada jã se

Èorna dificil dÍferenciar os bi otita-quart zo-s i Il imanita-
cordierita- fe ldspato-xi s tos dos gnaisses.

A partír de Queixada desaparecem completamente os micaxistos,
ocorrendo gnaisses com sillimanita e cordierita e quartzitos
feldspátícos às vezes um tipo predominando sobre outro. próximo

de Novo Cruzeiro uma gradação aos gnaisses do complexo-gnáÍssico
-granÍtico pode ser sugerida. A Figura Irr.16
um afloramento no km 71,9 da seção (10 quilõmetros de Queixada
e 19 de Novo cruzeiro) . A seção termina em Novo Cruzeiro (km 90)

em. granito-gnais ses do complexo gnãissíco-granÍtico,
Considerações estïuturais serão feitas oportunamente.

Um afloramento no rio Jequitinhonha, locaf denominado Taquaral
(entre araçuáÍ e Itínga) ocorrem mica-xistos com cordierita
bem desenvolvida. A Figura III-2I. mostra um grão de cordierita
de lr5 cm (no seu ei)io maior) contornado þor quartzo e minerais
planares (biotitas e muscovitas) com "sombra de pressão".
Inclusões nos cristais de cordíerita sugerem que estes cristais
já existiam guando esta xistosidade (Sn) desenvolveu-se.
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maior e médlo dos grãos de
coincíde com a xistosidade.

Interessante ressaltar que os eíxos
cordierita dispõem-se num plano que

Fig' III 2l - c¡¡ato¡ do cordlor¡1o no quortto- muscovrto-b¡otito-x¡sro,Toquoror - r¡o Jequr¡nhonho

As relações de contato dos mica-xistos ,'Macaúbas" com ,'rochas
granitóides" e os gnaisses do complexo gnái s si co-granÍt i co
foram discutidos nos Ítens rerativos àqueras unidades. cabe no
entanto discutir algumas relações de contato desses mica-xisLos
com rochas granÍtÍcas e ou granítóÍdes aflorantes entre esses,

Doís tipos de contatos são sempre observados. Um deles é
marcado por zonas estreitas (alguns centÍmetros) onde o
materlal- Ígneo é injetado nos planos de xistosidade da
encaixante (mica-xistos) . R nigura III.22. retrata um

afloramento na rodovía Itinga - Coronel- Murta, a g km de ftinga,
onde esse tipo de contato é observado.

Outro tÍpo é aquele em que a zona de cont,ato é marcada por um
"migmatito de injeção'r com deformações intensas. Um exemplo
dessé tipo de contato pode ser visto no Córrego do Veado
(rodovia Itinga ,/ AraçuaÍ - a 5 km de rtinga). A Figura III.23.

mostra um detalhe desse "migmatito de injeção" e a Fígura rtI .24
llustra as duas unidades de contato.

Em alguns l-ocaj.is foi observada a presença de hornfelsitos no
contato.

I
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II1 ,3,2, cRUPo'Rro PARDo

As prime,iras referências de tra.balhòs ,desenvolvidos na' bacia do

Río Pardo dizem respeito aos estudos ,realizados por HARTT (J.870)

que resUltaram nó e s tabel-e cimento i de ruma coluna
Ii toestrati gráfi ca- para a área. Posteriormente, devido .a.

existência de conglomerados diamarrtíferos, têm-se .referências
de esbudos feitos por coRCErX (1885) 

' CHATRTAN (I886),
oLrvEr.RA (r901, 1925], , DERBY (1905) e ToRREND (L925a, 1925b) .

O nome Rio Pardo cotn a. terminologia de Formação, foi, utifizado '.
por OLIVEIRA & LEONARDOS (1940), iniciando uma fase de trabalhos
mais detalhad.os, seguido por estudos de ALMEIDA (f954).:
Posteriormente, ocorrerarn os mapeamentos de .CARVALHO .& GARRIDO

(1966) ,::PEDRETRÀ et alii (L969',) , SOUTO et al-ii (I971a;: 1912) , ,

SILVA FrLHo et alii (19741 , SIQUEIRA FILHO (1974) , GONçA],VES

ef alii (1977), ANDRÀDE E NUNES (1974') , PEDREIRA (I976a) e

PEDREIR.A (L979).

A Formação Rio Pardo foi elevada a categoria de Grupo Rio Pardo
pela equipe do CEPLAC (PEDREIRA et alii, l-969 e SOUTO et alií,
L97Ia, 1972) que mapeou a sequência dividindo-a em seis
formações.

A Figura TII .25. (segundo PEDREfRA, 1979') , mostra as col-unas
estratigráficas adotadas por PEDREIRA et alii (1969) , SIL\,lA

F]LHO et alíi (1974), ANDRADE E NUNES (1974) e GONçALVES et alii
(L977).

PEDREIRA et alii (1976) adotaram a subdivisão do Grupo Rio Pardo
em cinco formações da base para o topo: Panelinha, Carnacã,

Salobro, Água Preta e Serra do ParaÍso (com o membro Santa
lqaría) . A Figura IfI .26 mostra o mapa geológíco da Bacia do Rio
Pardo com a distribuição das cinco formações acima referidas e

a Iocalízação dessa unidade. Presentemente, se acèita a

subdivisão adotada por PEDREIRA et alii (1976).

o embasamento do Grupo Rio Pardo consiste em rochas
metamórficas consideradas arqueanas pertencentes ao denominado



complexo mi gmati to- granur Íti co da Bahia. Ao norÈe de são João
do Panelinha, pode-se observar, próximo ao contato com a
Formação Panelinha, granulitos com alternância de bandas
ácidas e bás icas .

A Formação Panelinha foi definida por PEDREIRA et a1iÍ (1969,) e
sua área de ocorrência redefinida por srLVA FrLHo et ar.ii (rg74).
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Representa um pacote de conglomerado petromÍtico de matriz
grauváquica' com sericita, clorita e minerais opacos, e seixos
de granulitos, gnaisses, sienitos, diabásio e quartzo. são
encontrados nÍveis de metarcóseos cinza com quartzo azul.

A ['ormação Camacã definida por pEDREfRA et alii (1969) consiste
de ardósias arroxeadas intercaladas por margas e dolomitos
azuladosr lrt€tassiltitos e margas com lentes cle calcários. Nas

regiões de contato gradativo com a Formação salobro r ês
arclósias são substituÍdas por nÍveis mais argilosos intercalados
cotll níveis sitticos e arenosos, ciclicamente. Os contatos clessa
fonnação com rochas subpostas são por falha com os granulitos
arclueanos (pode ser observado no rimite nordeste da bacia) e

com a F'ormação Panelinha não são visÍveis, pois estão
cncober t-os [)or a-L uviões.

A I'orm.rção Sal-obro foi definida por OLIVtrIRA & LtrONARDOS (f 940)
e reclefinida por PtrDlìtìrRA et alii (I969) . ft represenbada por
uma sequência cle trôs unidades. Uma basal, composta por
rnetaconglomerados pretromÍticos, lenticulards, eue graclam
lal-eral-¡nent-e e vertical-mente a metagrauvacas e metagrauvacas
sej-xosas; uma unidade intermediária constituÍda
predominantemente por metagrauvacas; e uma unidade superior
representada por metassiltitos e filitos com l-entes de
metaconglomerados já numa transição para a Formação figua preta,
sotoposta.

A lì'ormação Água Preta, definida por PEDRETRA et alii (1969) é
composta essencialmente de filitos, filitos siltosos e quartzo-
filitos acinzentados com lentes de metarenitos e intercalações
de dolomitos e calcários, mais frequêntes no topo, com gradação
ã Formação serra do paraÍso, onde predominam carcários.

A sequência carbonãtica definida por OLIVETRA & LEONARDOS (f940)
com a denominação de Formação Rio pardo foi reestudada e

definida como Formação serra do paraÍso por ptrDRETRA et arii
(r969). Redefinida posteriormente (pronnrRÀ et alii, Lg76) essa
fonnação passou a englobar, como membro, a Formação santa Maria
que havia sido definida por pEDRETRA et alii (1969). Constituj.-
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se de rochas carbonat¿hdas, calcãrios e dofomiÈos, com
intercalações de quartzitos silicificados que a leste pá""u..
a predominar sobre os calcários d. dolomitos (membro Santa Maria).

II],3,J, nocues ALcALTNAS Do sur, DA BAHrA

As primeiras referências sobre rochas afcalÍnas, no sul da
Bahia, são de FUJIMORI (1972) que descobriu em..f 964, na fazendâ 

,Hiassu, sienitos leucocráticos que devido ao predomÍnio de .

albita sobre feldspatos potássicos denominou-os genericamente
de lÍtchfieLditos. A partir dessa descobe.ta novos maciços com
características serneLhantes foram identificados por SOUTO (1973)
e BARBOSA DE DEUS (19761 .

os prÍncipais maciços focalizam-se nos municípios de rtarantin,
Potiraguá, Itapetinga, Itapé, Uruçuca, Santa C'iuz da Vitória e iItabuna (alguns locaLízam-se além do limite norte d.a região ora
tratada) (Figura III .27.). Geral-mente, as rochas desses maciços 

isãonefe]-ina-sienítoseaege.rina-sienitos(sienitosfoidais)
Ieucocráticos. A nefelina é o feldspatóide mais importante.
Localmente são rícos em sodalita

O maciço Itarantim, considerado individualmente, 6 o de
maiores dimensões, com forma aproximadamente triangular,
apresenta cerca de Ì6 km no sentido NE_SV\I, foj estudado em 

idetaj-he por BARBOSA DE DEUS (1976) que individual-izou nefelina_
sienitos, algerina-sienitos e gnaisses fenitizados

LOs nefelina-sienitos são rochas constituÍdas de micropertita, 
.microclina, aIbit.a, nefefina e como principal mineral máfico a ,

biotita ou, em alguns locais, a aegerÍna. Local-mente a sodaLita l

node representar o principaf feldspatóide. predominam em quase
todos os maciços alcalinos do sul da Bahira

Os aegerina-sienitos são rochas de cor castanha, cle composição
sienÍtica, constituÍdos Þ re clom j-nantemente por feldspato alcalino
e secundariamente, cerca de 20? da rocha, de plagioclásio e
aegeri na- augÍ ta, tem granulação grossa e são j.sot::õ¡:icos

l

I
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Os gnaisses fenitizados são rochas que ora mantém a estrutura
gnáissica origina] e ora aÞresentam estrutura difusa onde o
processo de fenitização foi ext-remo. São const.ituÍdos, de mo do
geral , de mÍcropertita, atbita, aegirina'. ferrohastingsita,
biotíta e quartzo.

IIL3,4, pLUrÕES GRaNlrrcos

Muitas das rochas englobadas no que se convencionou d.enominar
"rochas granitóÍdes", dada a complexidade geológica e a falta
de tral:a.lhos detalhados de petrologia de rochas ígneas, são
rochas granÍticas intrudidas na forma de "st.ocks,' e diques. No
entanto em algumas ãreas ê possfvel identificar e cartografar
plutões granÍticos pós-tectônicos que introduziram-se em mica-
xistos do Grupo Macaúbas, em gnaisses do Complexo Jequitlnhonha,
em "rochas granitódJdes" (principalmente na região de pedra Azul
e ltinga) , em grnaisse do complexo gnãís si co -granÍti co e em

rochas arqueanas no sul da Bahia.

SÁ (1977) descreveu os granitos da regíão Itinga,/AracuaÍ
considerando-os como corpos discordantes que pene.träram nos
mica-xistos "Macaúbas,'. PEDROSA SOARES (19g4) mapeou e estudou
em detalhe corpos granltóides intrusivos na região de Coronel
Murta e Virgem da Lapa. FONTES et alii (1978) individualizaram
corpos granitõides j-ntrusivos na região de Joa.Íma e outros. No
sul da BahÍa diversos corpos granitícos admitj_dos como
Íntrusivos foram mapeados por SILVA FILHO et alJ-í (Ig74l ,
admi.tindo uma origem intrusiva,

Os estudos : desenvol-vidos para este brabalho confirmaram em
qrande parte a origem intrusiva de corpos granÍticos citados
pelos autores acima referidos, assim como permitiram o,l
reconhecimento de outros. As duas grand.es ocorrências, de rochas
granÍticas, visitadas em detalhe, consideradas intrusivas pós-
tectônicas são as de pedra Azul- e a SSvt de ltaobim (Mapa
Geológico, Fd.gura I.3.) .

O corpo de Pedra AzuI incl-ui rochas granitóides de naturezas
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diversas Çue dada a escala de trabalho não foÍ possÍvel
individualizá-Ias. Compreendem uma gama de granitos na forma
de diques e "stocks" intrudidos em rochas granitóides pr6-
existentes. A Figura III .28. retrata um afloramento, vísto em
planta, a pouco mais de 2.000 metros do centro de pedra AzuL
para norte (inÍcio da rodovia de Divisópolis). Nest.e
af loraÌnent.o pode-se observar um granito com porfírobfastos de
feldspato, com orientação de fluxo, apresentando xenófitos de
gnaisses, rochas cáÌ cio-sri I i cáti cas e rochas granitóides. Um

veio, medindo 30 cm de largura, de granito cinza fino corta
di s cordantemente o granj-to pórfiro. Na região leste dessa
cídådd. este mesmo fato pode ser constatado em inúmeros
af 1oramel,r'bos .

Uma grande variedade de granitos, cl-aramente pós-tectônicos,
foram englobados neste corpo sendo informalmente denominados
"granitos de Pedra Azul", taÍs como:

o Granitos róseos, grã média, homogôneos, sem orientação
mineral , sem fraturamentos, com morfologia de paõs de Açúcar
(Ðx.: Pedreira Jovaldo Batista - rio lahúma) .

o cranitos biotÍticos, grã média a grossa, cor cinza escuro,
feldspato hipi e ídiomóificos com até 2 cm, homogêneos, sem
orientação mineral. (Ex.: 6 km a oeste de pedra AzuI - acesso
BR-116 â pedra ezul) .

o cranitos cinza esbranquiçados, grã média a grossa,
granadÍferos, com feldspatos idiomórficos, localmente com
textura fluidal (Ex.: localidade de Cateriogongo - 22 km da
BR-116).

@ Granítos rõseo cfaro, grã média, biotÍticos, homogêneos, sem
textura fluidal (Ex.: rodovia Taiobeiras à l0 km da BR_l-16),

o Granitos cÍnza médio, grã grossa, com porfiroblastos de
feì.dspato atingindo cerca de 5 cm, homogêneos, com texturas
fluidaís muito localizadas (Ex.: pouco a norte de Comercinho)

O corpo a SSI',I de Itaobim apresenta caracterÍsticas, quanto a
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dÍversidade de tipos graníticos, d.a mesma forma que o corpo de
Pedra Azul. Destacam-se entre inúmeros rstocks,' granÍtícos que
intrudem rochas de Complexo Jequitinhonha, três gue ocorrem na
região de JoaÍma. Nos contatos entre estas duas unidades acima
ci tadas, aparece quase sempre ,,migmatitos de injeção,,, ond.e, os
veios granÍt.ícos são concordantes com a xistosidade principal
dos gnaisses do CompÌexo ,Jequitinhonha. Algumas apófises
discordantes são observadas . Merece destaque o corpo de
Pedra Grande, cuja morfologla de ',pontóes', é contrastante com
a morfologÍa ondulada e suave dos gnaisses. O seu caráter
intrusivo pode ser constatado em dlversos afroramentos nos
arredores de pedra Grande. No trevo que dã acesso ã l-ooaLidade
de Pedra Grande (na rtodovia Almenara/pedra Azut) podem ser
observados no corte da estrada, diques e veios do granito, ora
concordantes com a xistosidade e ora truncando disco rdanteme nte
esta.

Nos micaxistos "Macaúbas,', ,afém do limíte leste da região,
inúmeros são os corpos granÍticos, com pe,EmatÍtos associad.os,
alguns dos quais jã foram aqui referidos quando da descrição
do crupo Macaúbas.
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IV. GIOLOGIA ESTRUTURAL

O objetivo desse item é apresetrtar, díscutir e interpretar o

significado da forma geométrica, atitudes e modo de ocorrência
das rochas pré-cambrianas da região ora abordada.

Uma visão j-ntegrada das estruturas maiores e suas relações
espaciais, através da associação de estruturas similares com

classificação e agrupamento por zonas e regiões, e as possÍveis
definições da geodinâmica responsáveI pelo desenvolvj-mento da

estrutura dessa parcela de terrenos metamórficos, será dada no

capÍtulo "Evolução Tectono-Termal da Região.

São praticamente inexistentes e, geralmente descurados de

detalhes os trabalhos que abordam a geologia estrutural da

região, com exceção dos trabalhos versando sobre: O Grupo Rio
Pardo, rochas alcal-inas de Itarantim e outros escassos, nas

vízinhanças prõximas da área abordada. Evidentemente que alguns
estudos, principalmente nos metamorfitos "Macaúbas", foram
feitos em áre.as adjacentes à regíão em apreço para atingir a

repre sen tatividade referida.

Uma das maÍores dificuldades encontradas na obtenção de dados

estruturais, em trabalhos que abordam o assunto, é separar
dados e ínterpretações estruturais. Por isso, nesse item,
procurar-se-á pre fe ren cialmente apresentar dados estn'rturais
realmente observados. As ilustrações apresentadas retratam
fielmente as situações dos locaís que representam. Optou-se por
desenhar ilustrações, por serem mais claras do que fotografias,
aLém de permitir ressal-tar dados altamente significativos.

Objetivando uma maior c1ateza de ordenamento, a apresentação dos

estudos será feita por unidades maiores (grupos, complexos e

associações de litossomas) . Por ser, na visão do autor' a chave
para elucidação da infraestrutura da Faixa de Dobramentos
AraçuaÍ, além de fornecer contribuição lnegáveI ã elr:cidação da
geologia econômica e geotectônica do norte da Provincia
Mantiqueira, deu-se maior ênfase ã unidade Complexo

.Iequitinhonha.
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iV,l, nrronNncõrs EM RocHAS Do coMplEXo MIGMATTTo-GRRI'¡uuÍrrco
DA BAHIA

Ao examínar e interpretar imagens de sensores remotos (LANDSAT

e RADAR) percebe-se que a região mostra Lineamentos estruturais
complexos, aliados a dois sistemas principais de falhamentos e

fraturamentos, sendo um de direção NVù interceptado por outro de
direção NE. No chamado Arqueano Indi f e rencia d.o, estruturas com
interferências são bem dístinguidas em imagens de RÀDAR, dando
lineamentos complexos, apareirtando uma inflexão de estrutura
que apresentam l-ineamentos EW, a oeste, para SSE, a leste, na
região de I tape tinga.

Um padrão polifásico d.e eventos deformativos, com direção
axial , aproximadamente NS com mergulhos verticais a subverticaís
e eixos axiais com caimento geralmente para S, principalmente
em dobras apertadas, e localmente em dobras abertas é a
configuração geométrica mais expressiva. Na grande maioria das
vezes em que os planos axiais não são verticais, estes mergulham
para E.

Dois domínios estruturais podem ser assinalados (Figura IV.f.).
Um domÍnio que definímos aqui de "DomÍnÍo Estrutural- Cratônico"
compreendendo os terrenos representados quase que exclusj_vamente
por granufitos e aLguns mígmatitos, situado a leste de um

alinhamento, de f al.has vertícais, retilÍneas, denominado de
alinhamento de fàIhas Itapebi-ItoroÈó. O outro domÍnio marginal,
sit.ua-se a oeste desse alinhamento. E limitado a leste por e1e
e a sudeste por falhas, com rochas do Complexo Jequitinhonha e
a oeste e noroeste com rochas do Complexo Itambé. Constítue-se
de rochas arqueanas índiferenciadas e que denominamos de

"DomÍnio Estrutural Marginal ao Cráton,'.

O "DomÍnio Estrutural Cratônico" mostra padrões com figuras
superficiais dadas por alinhametrtos que configuram eixos
sinformais e antíformais não muito claros. INDA & BARBOSA (1978)
referem-se a estas figuras acrescentando que quando tratadas
regionalmente indicam um padrão policÍclico de deformação.
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Na região entre Itajrl da Colônia e São João do panelínha,
verificou-se uma xistosidade plano axial com direção variando
desde NS até cerca de N30E, com mergulhos subverticais para E e
SE. Em alguns locais, frequentemente. em rochas migmatiticas,
podem-se observar, princiDalmente na porção Ìeste do domlnio,
planos axiais de dobramentos complexos, de atit.ude
aproximadamente NS com mergulhos para E. Segundo INDA & BARBOSA
(I978) não existem elementos geométricos para uma tentativa de
análise deste padrão complexo de estruturas geométricas
mostrando fÍguras de interferência. Admit.e-se que pelo menos
três fases deformativas foram responsáveís pela atual
configuração geométrÍca superficial dessas rochas. As maís
velhas datam do Arqueano e proterozóÍco Inferior como
demonstraram INDA (l_976) e rNDA & BARBOSA (1978) .

Entretanto, parece de fundamental importância a abo.rdagem e
considerações a respe j-to de f rat.uras e falhamentos, via d.e
regra, extensos, retíIÍneos com algumas associações de
catacl-asitos pertencentes, claramente, a dois sistemas
di s tintos .

Um sistema de falhas e fraturas, retílÍneas e verticais de
direção N42E.,e rxn outro de direção S30E, tarnbém verticais e
retilÍneas (do qual o alinhamento Itapebi - Itororó é parte
integrante) , inerceptam-se segundo um ânguIo de + 600. Algunas
medidas de atitudes de falhas e fraturas foram efetuadas no
campo, e permj_tiram englobar tais estruturas nos dois sÍstemas
já mencionados.

Ao Ìongo destas fathas, principalmente na zona do lineamento
ftapebi-Itororó, pode-se observar:

desenvolvimento de follação ou xÍstoÈidade verticaL nas
por e 1as afetadas ;

ro chas

vezes,zonas elevadas compostas por quartzo silicificado e, äs
zonas com depressões 1i neare s;

alguns cataclasitos ao londo das zonas de falhas, sem contud.o
terem sido estudados petrográfi c amente ;
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deslocamentos horizontais significativos,
entanto, medidas as extensões de rejeitos ¡

que estas falhas e fraturas desempenharam
controle de intrusões de rochas alcalinas,
na região de Itaju da Colônia.

não tendo sido, no

importante paþel no
como as que ocorrem

Devido a uma série de fatores influenoiadores do fafhamento
(infÌuência de heterogeneidade e da aniÈol¡ropia na resistência
das rochas; inftuência das rupturas iniciaÍs modifícando o
campo tensional; influência na plasticidade; ínfluência das
águas e soluções na resistência da rocha, etc) , não podem
existir métodos e princÍpios simptes capazes de permitir a
determinação e a quantifícação das tensões causadoras de
falhamentos. Entretanto, inúmeros são os trabafhos de ensaios
de laboratório e teorias envol-vendo elipsóide de tensões e
elipsóíde de deformação, a l-uz dos principios fÍsicos conhecicloq
que podem ser recorridos para explicar as feições estruturais
observadas.

Com. base nos estudos desenvolvidos por HAFNER (Ì951) ,
Darticularmente com relação as trajetórias de tensões e o
padrão de fathas que se formam e nos estudos e trabalhos de
MOODY & HILL (1956) e MOODY (1973), que abordam a tectônica de
falhas transcorrenLes, pode-se sugerír, como evento brasiliano
importante, para o "DomÍnio Estrutural Arqueano", uma
tectônica de fraturamentos e falhamentos com tendência a
cisafhamento que interceptam-se segundo um ângulo de + 60o.
Essa tectônica é decorrente de uma compressão aproximadamente
EW ocorrida no brasillano num regime de bloco cratôníco.
Hipót.ese fundamentada no fat.o dos falhamentos (dos dois
sistemas) se interceptarem deslocand.o um em relação ao outro
(sem preferência de um dêLes) com transcorrências simultãneas
em duas direções.

O "DomÍnio Estrutrdral Marginal do Cráton" aIém do padrão
geocronológico que será discutido adiante, mostrando que suas
rochas foram submetÍdas a eventos brasilÍanos inLensos,
apresenta um padrão de deformações ¡nuito coerente com aquele de
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uma zona de borda de cráton, com dobramentos superpostos,
policÍc.licos, onde o úl-tlmo evento (cisa]hamento dútiÌ) está
associado a época de dobramento orincipal da Faixa de
Dobramento AraçuaÍ.

Uma direção axial próxima a NS de dobramentos comptexos é
sempre observada. Uma foliação penetrativa, marcantemente
freguente, onde percebe-se s.j-nais de cj_salhamento de grãos
minerais, intercepta essa direção axial- NS seEundo atitudes
invariavefmente WNW (entre N70W e N85t^i) com mergulhos sub-
verticais ou no máximo com 600 de caímento para o quadrante SE.
Frequentemente são assinaLados planos de fraturas, talvez com
desc.locamento (farhas horizontais), apro>iimadamente horizontais.

Na rodovia Vitória da Conqui s ta- It abuna a cerca de 25 km a
l-este de ltambé aflora um "migrmatíto,', com melanossoma
anfibolÍtico e l-eucossoma gnáissico, onde grande parte das
feições acima descritas acham-se bem expostas (Figura IV.2.). A
Figura IV.3., retrata um afloramento,, a cerca de l0 km de
'Itapel-inga, de "migmatito" com granadífero, .most,ra .uma foliação
dobrada de direção geral N808, uma xistosídade penetrativa conl
cisàlhamento de grãós minerais (tanto no mel.onossoma como no,
feucossoma). de atitude N38W - vertical e planos axiais de
direções em torno NS - subverticais.

Em. virtude da inexistência, em trabalhos anteriores, de dados
estruturai-s adequados, da grande complexidade estruturar e dos
esparsos registros, os dados tevant.ados pelo autor permitem
aDenas sugerir que as deformações aÍ apresentadas são geradas
por eventos polifásicos, provavelmente polícÍclicos, com mais
de três fases, send.o a última brasitiana. Esta impreme uma
tectônica de cisal-hamento dúti1 associado provavelmente a
fafhamentos transcorrentes com geração de clivagem, rotações
de bl-ocos e dobramentos com tendência de cisafhamentos.



Fig.IV .2. - Corte verticaf na rodoVia Vitória da Conquista -
Ifhéus 25 l<m a leste dq Itambé.
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IV,2, orronNnçõrs EM RocHAS eRRrurroÍ¡Es e csnnruocrÍrrcns

Por se tratar de rochas que constituem maciços cristalínos da
infraestrutura da faixa AraçuaÍ, intensamente retrabal,hadas no
cicl-o Brasiliano, com mÍgmatizações e metamorfismo (inclusive
retrógrado) é extremamente difÍcil a constatação de registros
estruturais que oermitam a e ucidação da sua evolução
geotectõnica.

Com exceção de uma única constatacão no córrego São João, ãs
margens da rodovia BR-116, poucos quilômetros a SE da cidade de
Itaobim, onde percebe-se uma superfÍcie de deslizamento,
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sub-horizontal , com tendência de mergulho para ESE e direção
aproximada NNW com indicação de desloca¡nento para WNv,l (Figura
IV.4.), as outras feições de deformações identificadas são
rel-acionadas a um conjunto de inúmeros falhamentos e
fraturamentos. Este conjunto que indica conftgurações
geométricas que localmente podem ser cl-assificadas como falhas
paralelas e até mesmo falhas radíais e ou periféricas.
Entretanto, a nÍvel regional , os falhamentos e fraturamentos
generj-camente dispõem-se segundo doÍs sistemas de direção N e
NE. Associado a esses frat.uramentos, percebe-se zonas com
foliação cataclástica com ¡>artição de grãos minerais (feldspato
e quartzo) . Um alinhamento de foliação e fathamento pode ser
perfeitamente reconhecÍvel desde SW de padre paraÍso até
Itaobim, com vales encaixados condicionando o curso do córrego
São João e ribeirão São Joani-co. provavelmente trata-se d.o

profongamento de foliação e fraturamentos que são perceptÍveis
na região entre Malacacheta e CapeJ.inha, onde orierrtam-se
segundo E-W e N70E e que gradualmente infletem-se para NNE. De
pádre paraÍso até ftaobim assumem atitudes praticamente NS.
Considerando a observação feita no córrego São João, a Slt de
ftaobim, retratada na Figura IV.4., é possÍvel trat.ar-se de
falha de empurrão com dedenvolvÍmento de uma foliação de
direção NS, aproximadamente.
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IV,3, orronmncõEs EM RocHAs Do coMpLEXo cruÁrsslco-eRRruÍrlco

Analísando imagens de sensoriamento remoto e mapas geolõgícos,
no domÍnio dessa unidad.e, sobressaem imediatamente, Ij-nêamentos
dados por foJ-Iações e farhamentos de direção aproximadamente ENE.
fmportante ¡.ressaltar que alguns fafhamentos são extensos. Nas
vizinhanças do limite oriental- dessa unidade, porção integrante
da região ora,'abordada, esses lÍneamentos sofrem uma inflèxão
para NE e NNE que se adentra na unidade "rochas granÍtóides"
com una progressiva inflexão para norte chegando a assumir
direções praticamente NS.

"Sabe-se que o complexo gnáissico-granÍtico possui rochas pré_
Barbacena, fato já apontado por BARBOSA (1954) e EBERT (1957) e
também alguns de seus granitos são provavelmente brasiLianos. No
contexto atuaL de conhecÍmentos é, contudo, impossÍvel
reconhecer-se, senão local-mente, a idade e relações mútuas de
suas rochas " (ALMEIDA & LITI/ìIINSKI , 19 84 ) . Torna-se di f Ícil
estudando apenas ì.rma pequena parcela dessa unidade, discernJ.r,
sequências de eventos tectônicos que deformaram suas rochas.
Apesar disso, percebe-se que as feições observadas são coerentes
com aquelas que ocorrem nas rochas tidas como l',Macaúbas,' e
poderão ser erucidat.ivas de epis6dios deformativos brasirianos.

Na região l-imite dessa unidade com rochas "Macaúbas" observam-se
duas xistosidades bem definidas. Uma que denoninados Sn-l
conferÍda pela orientação de minerais planares, principalmente
biotítas, truncada por outra penetrativa Sn, plano axial , às
vezes caudando crenulações em sn-1. ForaÌn selecionadas algumas
áreas mais ou menos homogêneas com dobramentos complexos e
tentou-se uma análise estrutural utilÍzando-se d.iagrarnas I.
Apenas e¡n duas sub-áreas foi possÍvel obter-se diagramas
siEnifícativos que são apresentados nas Figuras IV.5.A e Figura
rv.5.8.. A Figura rv.6. retrata um detalhe de um afroramento em
gue se pode perceber uma figura de interferência indicativa do
Modelo de Interferência lipo 3, segundo classificação de RÀM SÄ,y
(1967) . o afloramento mostra rochas gnáissicas rta transição de
rochas "Macaübas" para o comol_exo gnáissico-granÍtÍco. o
diagrama da lrigura IV.5.B. foi constrùÍdo na mesnra irnb-área que
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engloba esse afloraÌnento.

CORTE I'IORIZON lAL

sn-r = Ns-loe ( mddlo )

Sn: N tO E-35 SE (plono ox¡ol)

Fig.lV.6 - Superposiçöo de dobrom8ntos ind¡cot¡vol
do modolo do ¡nt€rforôncio i¡po 3 Apro-

xlmodoment€ 33 km ds Novo Cruzo¡ro no

rodovio Novo Cruzoiro / Aroçuoí.
GN A ISSE

A anál-ise dos diagramas das Figuras rV.5. (A e B) e as

informações complementares de observações de campo como as

apresentad.as na Figura IV.6. permitem sugerir que:

. a xistosidade Sn-1 foi gerada numa fase de metamorfismo que
propiciou a formação de biotitas.

a xístoÈidade Sn-l- foi afetada por uma fase que gerou
dobramentos Dn, provavelmente não cilÍndrícos, desenvolvendo
xistosidade plano axial Sn,

. uma fase seguinte de dobramentos Dn + l- afetou a xistosidade
Sn dobrando os planos axiais de dobramentos Dn. Fato que
prooiciou configurações geométricas ond.e os planos axiais de
dobramentos r1a fase Dn apresentam direções que variam em torno
de NNW e NNE e mergulhos para os quadrantes NE e SE (35oa 50o).

É difÍci1 extrapolar estas indicações geométricas para todas as
rochas do complexo gnáissÍco-øranÍtico da região em apreço, no
entanto tais feições parecem ser regionaís.

os lineamentos dados por falhas e fraturas ¡rarecem pertencer

I
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a um sistema de orientação NE com vergência gradual para NNE,
como já foi referido, e são responsãveis por foliações
cataclásticas princípalmente na zona de transição d.o Grupo
Mac aúL¡as para o complexo gnái s sico- granlt ico , como último
episódio de formativo.

IV,4, orronMAcõEs EM RocHAS DO coMpLEXo JE0utrtNH0NHA

As rochas que constituem o denominado Conplexo .lequitinhonha
mostram estruturas de dobramentos superpostos de configuração
qeométrica comolexa. Os trabal-hos de geologia estrutural nessa
unidade foram os mais detalhados oossÍveis, dentro de um
enfoque que obedece o caráter regional proposto.

Três tipos de trabalhos, vi,sando a elucidação da geologia
estruLural, foram desenvotvidos.

Um deles refere-se a estudos estrutu!.ais de detalhe em
afloramentos bem representativos com o objetivo de coleta de
ínformações precisas sobre as deformações sofridas por esta
unidade, Esses estudos foram oncentrados nas vizinhanças de
JoaÍma e foram estendidos para su1 e sudeste até as
proximÍdades de Medeiros Neto.

O outro tipo corresponde a trabalhos de ãn¡bito regional
procurando-se obter registros das fases deformatívas
identificadas no primelro tipo de trabalho.

O terce j-ro diz respeito ao esÈu<lo regional de grandes
esl-ruturas e lineações objetivando-se enquadrá-las segundo os
dados e ínt.erpretações obtidos nos estudos e anáIi-ses
previamente fevantados. com esta metodologÍa de trabafho foi
possível identificar-se até três fases deformativas claramente
discernÍveis. A mais velha, denominada Fase 3, foi responsáveI
pelo desenvolvimento de uma xistosidade penetrativa, definida
por superfÍcies, que denomi-namos Sn-f, com desenvolvimento de
biotltas. P rovave.l-men t.e esta xístosidade assumiu atitudes i

subparalelas -ãs superfÍcies de estratificação da rocha.
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A Fase 2, de eventos deformativos, dobrou as superfÍcles Sn-I,
gerando dobras que denomÍnamos Dn, propiciando a formação de
foliações plano-axiaís (Sn) de direção aproximadamente NS, que
l-ocalmente mostra crenulações pela interseção de Sn*t e Sn. Essa
fase está ligada ao eplsódio tectono-Lermal maÍs importante da
evotução dessas rochas com a formação dos gnaisses bandados e os
inúmeros efeitos anatexÍticos originando a maj-oria dos
granitóides sintectônicos gue associam-se aos quartzítos e
gnaisses do Complexo Jequitinhonha.

A Fase 1, muito provavelmente representa deformação
progressiva d.a Fase 2. Teve como maior efelto deformativo
regional o soerguiment,o diapÍrico de grandes nassas
granitóides, faJ-hament,os inversos, cisalharnentos intensos e
dobramentos superpostos (Dn + I). Estes dobramentos
deformaram f¡.ancos e planos-axiais dos dobramentos da Fase 2,
com direções muito variadas (chegando a apresentar dobras com .t

planos axiais EW) moldando-os por entre as massas granitóides
do embasamento soerguido. À Fase 1 devem estar relacionados os
grandes efeitos de mlcroclinização regional e fetrome tamo rfi smo .

Na região norte de ocorrência de rochas desse complexo, o efeito
da Fase I parece ter sido no sentido de rotação dos dobramentos
(on) gerados na Fase 2 através d.e una tectônica d.e movimentos
horizontais e verticiaís, causando cisalhamentos e rotação de
l¡ 1o cos .

Uma ãrea de dobramentos complexos, cujos estudos forneceram
dados estruturais que pennit.iram uma boa vÍsualização das
deformações causadas pela Fase 3 e Fase 2 com uma interferência
não definida da Fase 1, situa-se próximo de JoaÍma (subida da
Serra na rodovj-a que lÍga esta cidade ã nn-tt6, próxi_mo ao
contato do Complexo Jequitinhonha com os granitóides - ponto
NL-194). Nesse local- a xisto$Ídade Sn-1 é conferÍda peÌo
desenvoLvimento de cristais de biotita. Uma lineação L.. é dada
pela Ínterseção de uma xistosidade Sn que crenula as superfÍcies
Sn-l. Foram lançados d¿idos de Sn-1, Lcr e de um plano axÍal do
dobramento Dn, em estereogramas equiareal obtendo-se os
diagramas n e ß lda Figura IV.7. (A e B) . Da análise desses
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diagramas pode-se perceber que o dobramento afasta-se da forma
geométrica cilÍndríca, devendo as dobras Dn ter sido redobradas
pela Fase l, com possÍvel rotação da posição plano axial inicial
NS, para situar-se em torno de NV,l com mergulhos fortes para NE.
As lineações de crenu.l_ações Lcr (interseção de Sn-l e Sn) devem,
originalmente, ter sido paralelas aos eixos axiais d.os
dol¡ramentos Dn. A dispersão dessas J_,ineações e a dificuldade
de obter-se um único ponto de definíção para o eixo afial_
confirma as observações locais de uma fase mais nova (Fase 1)
que propicíou o dobrarnento dos flancos, eixos e planos axiais
dos dobramentos gerados na fase anterior (Fase 2) .

No local denomÍnado Lavra da piabanha (23 km a S de JoaÍma) , as
três fases referidasr podem ser constaLadas. Na análise de
afloraÌnento apenas são identificadas as fases 3 e 2. euando os
polos de atitudes de Sn-I são 1ançados na red.e equiareal para
obtenção do Diagrama rr verifica-se que ocorreu redobra_rnento
posterj.or provocando uma indéfinição do cÍrculo que define o
plano que deveria conter os referidos póLos, se as respec.bÍvas
superfícies não fossem redobradas (l'igura IV.7.A.). A nigura
fV.8. retrata uma dobra pequena (em A) , nesse local, onde foi
possÍvel obter atitudes de seus francos e do p.lano axiar. Estes
dados foram lançados no diaÇrama (em B) determinando o eixo
axial,. Note-se que os polos das atitudes de Sn-l- tomadas em
várias parl-es do afloramenLo situam-se próximas do cÍrculo que
representa o plano dos polos de duas medÍdas (uma em cada flancd
da pequena dobra observada.

O diagrama da Figura IV.9. mostra a dispersão dos polos das
superfÍcies Sn-l medidas num afloramento situado 16 km de
JoaÍma na rodovía que liga esta cidade a localidddd de Girú.
Apesar da dispersão, o diagrama sugere um plano médío para os
polos que fornece um eixo axial com caimento de 160 para E.
Obviamente que parece claro, também, neste l_ocal a atuação de
uma fase de redobramento.

A apenas 900 metros do afloramento anterÍor, medidas de Sn_l,
quando representadas (seus pontos) num Diagrama ï (Figura IV.I0,)
fornecen..uma indícação,. rcom sugestão de eixos axiaj_s do
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lig. t.\/.9. tlnáisse clo complexo Jequitinhonha provavelmente com dobranrentossuperpostos Lavra piabanha 23 km a sul de Joaima. Bm (A)obse::va-se a xistosiclade sn-l (conferida pela orj-ent"çã; d;'minerais,planares, biotitas) dobrada e poãe-se medir ó planoaxial-. Várias meclidas de atitucles tomadas no afloramento quandoseus polos são plotados nun estereograma equJ-areaI (t]¡ fornece
Yma dispersão que indica um possÍveÍ redobramento. com auxíliodos polos das medidas tomaclaã em (a) e (b) pode_se traçarum círculo máximo que fornece um val-or do eixo axial äå-;g7tr-l-Bo,l.rnçando plano axial nreclido que passa pelo eixo axiar ß , comose pocleria esperar.

Folo de um plono S¡-1 do
flonco NW do pequeno dobro

.r Polo de medidos no ofloromenlo
.j-/ onde pode ser def inido Sn_1

o
(s87E-

Plono oxiol medido
no dobro do fig. A

Polo de um plono N 86 E - 69 SE
Sn-l bo f lonco SW
do pequeno dobro



do]:rarn'rrrt,o Dn, evidenciando a superposição de dobramentos
Dn + I (Fase f).

89.

Fig. IV.9. - Diagrama fQuia
r-eal para <ynãisses na rodol
via JoaÍma/cirú,, a 16 ]an de
JoaÍma (ve:: Figura III.13.)
Os pontæ lançados referem-
se aos polos das srperfícies
Sn-.t. É prabicamente impos-
sÍrrel definir um plano (cír
culo mãxirro) de polos qæ
permitarn a definição do ei-
:<c axial. Ccn: a rocha acha
-se intensanente Òbrada é
possível que o eito axial
do Òbra¡rento da fase Dn es
teja em torno do sugerido -
no diagrama i (E-I6o). A
dispersão dos polos pocle in
dicar tlna srperposição ë-
&;brarentos.

Fig. W.IO. - Diagrana Tr pa
ra gnaisses pr6xinos ã .Ioal[
ma (afloranento a 900 m 6
afloranrento da figura rV. B)

Dobranento intenso, noùa-se
que a dispersão dos polos
das superfÍcies SrrI não
perrnitem a deterrniração do
ei><o axial. No entanto, é
sugestivro que o eixo axial
de dobranento da fase Dn es
teja em torno de N86v{-64o.-
Se ænparadcr oom indicaSo
da fig,ura IV.9. pode-se per
creber a fase de trn dobra¡reñ
to sr-ç:erposto Dn+l
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Uma área intensamente dobrada, na confluência dos córregos l\gua
Preta e Á,gua Clara (ponto NL-22A) , mesmo com estudos de detalhes
em vários afloramentos não foi possÍvel el_ucidar a geometria
desses dobramentos, .em tão pouco definir as fases responsãveis
por eles. Apenas identificou-se a x.istosidade Sn-1, muito
dobrada. Lanço.u-se na rede equÍareal os polos de algumas medidas
de xisLosidade, as atitudes coincidentes ou muito próximas foram
lançadas com a representação de um único polo para não
sobrecarregar o diagrama (Figura IV.II-.). Verifica-se pelo
diagrama que é possÍve1 definir-se eixos dos dobramentos.

Na Fazenda Gameleira, cerca de 20 km a sul de JoaÍma, inúmeros
veios pegmatitos, míneral_ízados em quartzo rosa, de formara¡n as
superfícies Sn-f. A rocha, gnaj-sse bandado com várías
intercalações de cálcio-siLicáticas, aparentement.e, não acha-se
dobrada. Muitas medidas de Sn-l- foram obtidas. A Figura fV.12.
retrata, em A, um afloramento com veio pegmatitico deformarido a

Fig. IV.Il. - Di ag rama
equiareal com polos de
superfÍcíès Sn-1 tle
gnãísse bandado, do Cóm

i plexo Jequitinhonha, 6
um afloramento p ió ximo
da confluência dos cór
regos Ãgua Preta e Á:
gua Clara (NL-22A.) . Zo
na muito dobrada. O diã
grama mostra a impossT
bíIídade de de fini r- sã
eixo axial. As dire
ções de xis tosidades
Sn-l variam desde N70l¡ù
a N40E com mergulhos
bem variados.
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Sn_1 - Xistosidode conferido peto orientoçõo de biotitos
Altilude me'dio psro Sn _.t - N 50 W - 58 NE

Fazenda Gamel-eira - Cerca de 20 km a sul de .IoaÍma.Glaisse band¡do com muitas intercalações de cálcio-silicãticas. PegmatÍto <liscordante qúe deformou axistosÍdade Sn-1(A) . Estereograma có¡n 1ançanento dospol-os de várias medj.das de xistosidade Snll (B) . Ve-rifica*se que os polos dos s-planos de xistosj.dacìe
concentram-se numa zona com pouca dispersão.

@ oo,o. de sn-1-(medio s 4ow- 5go)

Fig. rv .I2 .
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xistosidade sn-l e, em Br os polos das xistosidades sn-l foram
plotados num estereograma equiareal mostrando uma concentração
em torno de s40hl-58o que corresponde a uma superfÍcj.e média
Sn-l- de atitude N50W-58N8.

Os estudos estruturais,desenvolvidos entre Fonteira dos Vales e
Medeiros Neto, identificaram três fases distintas de
defonnações idênticas a aquelas definidas na região do JoaÍma.

A Figura rv.13. mostna claramente a presença das referidas
fasesr r€tratando fielmente um afloramento situado 30 km a NNV,I

de Medeiros Neto. percebe-se que os dobramentos isoclinais
gerados na ['ase 2, de direção aproximadamente Ns, são
redobrados pela Fase l-, que impõe dobras deitadas, abertas,
suaves, de plano axial próximo de BW sul¡verti-cal.

um outro afl-oramento a 16 km de Ãguas Formosas na roclovj-a Águas
For¡nosas a Machacalis (rigura IV.14.) mostra o gnaisse bandado
com melanossoma rico em biotitas com crenulações marcantes. Os
planos axj-ais do dobramento Dn da Fase 2 apresentam atitudes com
direções que variam desde próxj-mas a Ew até prõxímas a NS com
mergulhos pouco acentuados (no mãxj-mo 2Oo) confirmand.o a
atuação de uma I'ase I supernosta aos dobramentos Dn da trase 2.

A presença de crenul-ações sobre as superfÍcies Sn-l cujos eixos
tem atitude, variando pouco, entre NBOE e N50E com caimentos de
ângulos baixos (mãximo de 30o), pode ser deûido a interferência
da Fase 1.

Na região de Almenara, ao longo da seção geológica apresentada
nas figuras rrr.7 . , rrr.8., rrr.9. e rrr. r0. , detalhou-se uma
série de trabalhos visando ã etucidação da geologia estrutural.
Apesar disso as análi-ses dos dados ali levantados veio mostrar
uma grande complexidade estrutural, fruto da já constatacla
superposição de fases deformatj-vas. A Figura rv.15. , representa
uma corte E.vü num afloramento situado cerca de 8 km de Almenara
na rodovia que liga esta cidade a rtaobim, e retrata a
comprexidade dos dobramentos e o estilo com tendência a
rompimento por fal-hamento inverso ou de empurrão. Num corte NS,
neste mesmo local, observam-se estr{rturas cle dobramcntos
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F5g. W.I3. - Plano axial apro.
xirnadanente NS a NNW om rei
gulho forte para E a ES. Eï
xòs axùais de direção prrSxi:
ma d: N sul¡horizontais. A in
tcrfcrência pela super?osi =
çao de dobranentcs se deve
una fase que dobrcu tanto Òs,
flanocs ccflþ as sr¡cerfÍcies
axiais do pr:irreiro dobra¡ren-
to (Fig. W.I3-Ð. bno a fa
se de super¡nsição produziu-
dobras sr:ar,es e abertas, a
dispersão dos polos dos pla-
nos Sn-l não é rn¡ito acentua
da sendo ¡rossível cle limitar-
lnna zona rxl diaqrama
(Fig. IV.l3-n) , onde situa¡r
se os ei)c)s axiais (r,re ja. Fig.
IV.13-A) . Iocal 30 km NNW de
¡4edeiros Neto.



NE

( s79 E-24 )

##
D. to tho do cr.n,rtorôo

PA. N2IE- 14 SE

PA- N 75 W-26 SW

V E RTICA L

M6lonossomo - biol¡to - gnoiôso

Leucos somo - gronit¡co.

Gnai-sses bandados com d,obramentos Dn-L modificados
pela lnterferêncla da Fase l. Afloramento situado
na rodovla .Águas FOrrnosas/¡lacllacalis a cerca de
l-6 km <le .Áquas Formosas.

0.io Ih. do crônutoröo

,:ï::î:.,'((
(K

CORTE

W
EE

Fig. IV.14



\ \
\

--
--

--
l

,/

_t

,*
ù.

't
*9

ll$
.o

 '
z-

.,+
i+

e-
 "ç

l
l::

ls
 ".

""
'

g-
 

ç'
" 

¡

.ø
a

eÞ

F
. I H t .- I

rt
O

0]
U

oo
xo

ct
 Þ

- 
tt

lo
P

ro
rn

F
J 
tt 

¡,
. 

û,
O

rÕ
 n

 ã
X

 ¡
-,

 
O

r¡
o 

H
 5

ãO
O

ri
o 

o¡
o 

o
fi 

l-J

ûr
to

Ê
,

ú¡
 o

rd
Þ

oo
o

ts
 

:l 
rl

O
ã0

.,û
,

Þ
 Ê

r 
O

¡O
o,

 o
o

l-f
oo

Ê
ro

 
o

ã 
rì

o
^E

oã
O

JÞ
|l

fi 
Ê

., 
rt

Lr
gj

 ã
 o

ro
 

Þ
tf 

or
t 

t-
- 

Q
J

ão
or

rD
l

5 
r)

,(
) 

o
F

., 
O

 Þ
, 

t-
.

3 
O

À
r

H
O

O
O

o0
¡

p,
Ê

O
.f 

5 
H

r
<

fJ
oÞ

ts
.o

 
F

0,
 o

 p
r!

'
F

.0
)

Þ
 

pJ
ã

H
oJ

tq
 rD

ts
o'

t 
l-l

 5
O

 O
, 
o,

 .r
þo

ãõ
 

If"
R

'P
o,

 
ll

3.
ã 
fi.

 
ll"

qU
) 

lD
 

ll
,3

 fi
 3

.-
ã 

[=
É

 
eË

ts
'o

rr
. 
õ 

3
ct

 r
'l 

H
F

'o
 

Þ
l

5 
Ê

r 
H

O
it.

 
<

.
o. 5Þ

P
O

:l 
r-

h 
o'

 r
D

Þ
F

.
F

td
. 

l-1
 

ts
Ê

, 
ìJ

 0
,

ão
j:J

ol
-lo

15
 0

r 
rn

Ú
rà

,'ø
rr

...
\ 

\ 
f\\

\
a\

\\\
\ 

\\

\ \
ìlN

\ 
\\\

\
\ 

\\'
 

\

I



'- ---..1
I

I

l

Flg rv. 16 . * Diagrama com representação dos polos de xistosidade
Sn-l na reglão dos perfis apresentados no ftem III.I(próximo a Alnenara) . Os polos. de nç 1 correspondem
as superfÍcies Sn-l do flanco E e os de nç 2 ão f l"an
co W do sincllnal representâdo no corte 3. (fíg.f f flB.). O polo 2A corresponde a uma medida próxtma doplano axfal . ßn É ô elxo dessa dobra e pA¡- é o plano
axíal . Da mesma forma os polos 3 e 4 reprösentam assuperfÍcies Sn-I dos flancos E e W da dõbra apertada,
do iLem III) . Nesse caso foi possíve1 apenas obter
-se a atltude do eixo axlal (ßB).
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igualmente compl-exos que não foram representados na figura acima
referida.

Na Figura IV.16., lançaram-se os dad.os obtidos na referida
seção geológica. Procurou-se analisar aquel_es que ind.icavarn
determinados eLementos estrut.urais definidos, como atitucles nos
fl-ancos de dobras ob.servados, planos axiais, etc. O diagrana
elucida bem a comclexidade dos dobramentos nessa área. Nota-se
a grande dispersão dos polos das superfÍci.es Sn-I, a variação
dos eixos e pfanos axiais das dobras Dn. portanto demonstra-se
facilmente a atuação das fases I, 2 e 3 na área.

A títufo de registrar-se a diversidade de esLilos dos dobra
dobramentos com Ínterferôncia de fases deformativas, a Figura
IV.L7. retrata um afforamento a l0 km de Machacafis na rodovia
que liga esta localidade a Águas Formosas,

WBiot¡fo 
gna¡sso l€ucocrotico com porfrrobrostos do f€ldspoto

Fig.lV - .17- Dobrom€nro
Mochocolls o

com superposlçõo d€ foso, Afloromenlo
lO km dosso ult¡mo cldod6.

no rodov¡o Águcs Formosos /
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Na região de Pedra Azut, AraçajÍ (¡lina da "Nacional de .Graflte'r )

e Jordãnia, os .estudos feitos 'e as .lnformações' ,obtidas idos

geólogos da "Nacional de crafl'te" sugerem. uma te.ctônica
relacionada .ã Fase l-. Esta tectônlcâ é ,responsável. pelos i

f alhamentos de direção preferencial I'ùNv,l, \'.de reJeitos ìho,rízontais '

e verticais, propic.Íando ,a()formação de' grabens preservados .n'as

zonas dos gnaisses:.e dos Suartzitos grafitosos.

Nas proxirnidades de AraçajÍ,;pgde-se. constatar que â .últiÍi'å fase
deformabÍva ' (Fase 1) responsável ,pelas line ações ' aproximadamente
EW, ímpostas sobre estruturas geradas na f ase a¡terior (Fase .,'2 )

que é, por sua':vez, clara$ente posterior aos fenômenós de )

anatexia, granitização e intrusões pegmatÍticásJ, Provave lmente
os dobra.mentos 'Dn (Fase 2) que originalmente dispuhham.'se em

orientações axiais próximas de NS, sofreram. rotações¡.
cisalhamentos e amoldamerÈos entre corpos,grani.tõides (que .foram

submetidos a soerguimentos diapÍricos) e blocos mais 'rÍgidos da

borda do Crãton. Apresgntam-se como estruturas de geo¡netria ,

complexa com lineações marcantemente EW a WNW' causadas pela
Fase 1. A Figura IV.I8. ilustra, um detalhe de um afloramento

x
*

--- - -.- ,-/:.-V-?==--= -=---.-:?----1

-M_:fffi
xL-:=----'-:=/---=--,---'-=1-\xx)t::=:,.---

-==:1,-: /*,/2:==:,/-1: .-=- ""r=t l Y:2't'
ESCALA APROXIMADA

Fiq,IV- .'18- Gnoisse leucocrdtico, com v€io pegmot¡t¡co dobrodo/ com- fol¡o9õo. penelrollvo sn verllcol o

subverticot ¿" ¿ii"íaã proximo o Ew.o vsio pegmotitlco foi dobrodo pelo fose LPróximo

o locolidode de Aroçoli ( norle de Pedro Azul )'
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próximo de AraçajÍ. A Figura IV.t9. mostra dobras em "migmatito",
no fe j-to do rio São Francisco, rodovia Pedïa Azul/Divisópolis,
com planos axiais de direção aproximadamente EW e mergulhos
subverticais.

CORTE HORIZONTAL

/-^

P.A N85 W- Subv€rticol

Fig. IV-.19-Gnoisse bondodo,"migmotitoj'com predominóncio do loucossomo. As dobros rspresentodos sõo
posterior€s oos processos ds migmotlzofõo (Fosel),Afloromenlo no rio Sõ'o Fronc¡sco no lo-
col sm qu€ o rodov¡o Pedro Azul ./ Divlsópolis cruzo o moamo,

IV,5, ¡rronMAçõES EM RocHAS Do compLEXo rrAMBÉ

A feíção estrutural mais conspÍcua observada nas rochas do aqui
denominado complexo I t.ambé refere-se a foliações nitidamente
cataclásticas com transposições, geradas em regime de
císalhamento dútí l-.

Apesar da foliação transposta, ainda é possÍve1 distinguir no
bandamento muitos vestÍgíos de dobramentos gerados em fases
deformativas anteríores, principalmente em locais onde os
efeitos dessa transposição não foram inLensos.
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De um modo geral-, observa-se que as foliações, com vlsÍveis
sinaj-s de transposição, na porção oeste de ocorrêncía dessa
unidade, mostram direções que variam entre N50E e N80E e
mergulhos vari.áveis desde 10o até, no máximo, 50o para SE.
Por outro lado, na porção central , centro sul e sudeste do
complexo, estas fol-i.ações mostram, na sua maioria, direções que
variam desde N80E até N70W e são i.nvarí ave lmente vertiôais a

sub-verticais (nesse caso com caimento para os quadrantes N) .

EssaÈ foliações são geradas, prÍncipalmente num regime de
cisafhamento dútil- associado a falhas transcorrentes, de
direção WNvü, a feste, que passam a falhas de transição entre
t¡:.ans corrênc ia e empurrão, de direção ENE, a oeste.

Associado ao sistema de transcorrência WNW ôcorre
secundariamente um sj-stema de falhas com rejeitos vertical e

horizontal ( transcorrentes ) de direção média w15n até N30w com

geração de folÍações penetrativas, com fortes transposições.

Dois restilos de dobramentos foram observados:

O primeiro, apenas reconhecido em esðal-a de afloramento, é dado
por dobras isoclinais de fl-ancos paralelos gerados por efeito de
transposição, relacÍonado a última fase deformativa.

i
A Figura 'IV.20. ilustra um plissamento de bandas leucocráticas
de um gnaisse bandado numa estrutura maior gerada por
transposição'comzonaçdemitonitizaçãopara1e1aâfoliaçãode
transposição (N708-8ONW). Essa figura retrata um afloramento na
rodovia Pedra Grande,/l'l&ta Verde a cerca de 8 km antes do i
entroncamentocomarodoviaDìvisópo1is,/MataVerde(norçãosu1da
área do complexo) .

EfeitoSnotãveisdetransposiçãoforamobservadosnotrechoentre
Ttambé e Encruzilhada. A FÍgura III.20, (item IIL), mostra ¿ :

interseçãô - de duas fo1íações de transposição gerando nódulos de

quartzo (em a) e f i.guras de dobramentos isoclinais (em B) com

plano axi.al Ns-verticàl. A foliação de direção NS trata-se de

cisalhame.nto desenvolvido perpendicularmente à direção do
esforçoco:npresslvo.EstaFigurarefere-seaumafloramentoa

ice rca de l- I km de. Ltambé ,.r
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O segundo estilo de dobramentos refere-se a estruturas causadas
por fases deformativas, posivelmente anteriores'ã'deformação com
transposição acima descri.ta. Via de regra, são dobramentos
comprexos com tendêncÍas a cisalhamentos mostrando pranos axiais,
que devldo a interferôncla da tectônica t,ranscorrente, mostram
atitudes de direções variando desde N30W a N25E e mergul-hos
geralmente em torno de 30o para os quadrantes N. Localmente
pode-se otrservar, onde os efeitos de úl_tima fase deformatíva não
são notados, dobras isoclinais abertas, mostran planos axiais
de direção NS e mergulhos pronunciados para E. Entretanto,
noutros l-ocais, onde também a fase de deformação de cÌsarhamento
dútil não é perceptÍvel, é observad.o uma fase d.e superposição de
dobramentos gerand.o estruturas complexas.

Um afloramento situado a 20 kn de ftambé.,próximo à rodovia que
liga esta cidade a L,ncruzílhada, a 2 km do afloramento da
Figura fII.-20. mostra dobras, em biotita-xísto com
intercalações de quartzo-mica-xi sto de grã fi.na, com tendência a
cisalhamento. A Figura iV.21. retrata este afloramento. Na
Figura IV.2t.A. , dois planos, um aproximadamente vertical_ e
ouLro horizontal, são expostos no leito de um córrego (afluente
do rio Pardo) margeado pela rodovia, que propicíam una perfeita
visualização da estrutura representada na Figura ïV;21.8.
Nota-se que os planos axiais ¡d.a s duas dobras expostas têm
direções N25E e N7W com merguJ-hos de 32oNW e 35oNE,
respectivamente ' com estilo de torção e tendência a cisalhamentq
que pode ser considerado sinistral admÍtindo que a tensão
principal fosse de direção EW. pode-se observar, duas xístosidade
bem distint.as, Uma definida pela orlentação de biotitas, sub-
paralera as bandas de alternãncia. de biotita-xisto e de quartzo
-mica-xisto, dobrada, e out.ro plano axial com atitudes variando
em torno de Nr9w-25N8 e N2BE-32NW. Esta variação da xistosidade
plano axiar é devido a lnterferência da úftima fase deformativa.
A cerca de 3 km a sul_ deste afloramento, onde já predominam
quartzitos finos, pode-s.e observar uma xìstosidade constante de
direcão N26E e mergulho 46oSE, lnterceotada por uma foliação de
ci.sal-hamento de direção N72W - vertical .
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to. Afloramento na rodovia
I també-Encruz i lhada a 20lqn
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Inúmeros aflorarnentos no leito do córrego do Cedro e ãreas
circunvizinhas (também porção sul do complexo) constatam a ação
do sistema de transcorrência ENE a WNV,I, produzindo foliações
verticais de direções variando entre N70Vt a NgOE sempre
verticais. A FÍgura III."lg. e a Figura IfI.. 19. (item IIL ).
ilustram estas estruturas e mostram a ori-entacão de seÍxos
estirados segurando a direção de cisalhamento em rochas
metaconglomerãticas. Mi crescopí camente estes meta gonglomerad.os ,de matriz gnaissificada e com seixos de quartzitos, exibem um
intenso cisalhamento com desenvorvimento de fÌbrorita ao rongo
dos planos de foliação que orolonga¡n_se da matriz para os seixos.
Na Figura fII. 19. pode-se observar que os met aconglome rado s
encoùtram-se s.obrepostos a um gnaisse (do embasamento?) , através
de uma clara superfície de discordãncla (NL0W_32NE),
oossivelmente tectônica, com pelo menos duas superfÍcies de
foliações distintas (Ng2E.39SE e Nl0w-32NE) interceptadas pela
fotiação (N85t^t - vertÍca1) de cisalhamento.

EsÈas foliações de cisa'hamento, com transposições, sub_vertÍcais
a verticais, na regíão limÍtrofe do complexo na sua porção E,
NE e N mostram uma gradatÍva variação de direções com orìenüação
praticamente NS, na porção leste, com virgações para o guadrante
NW' atingindo valores em torno de N20w na altura do meridiano
de Itapetínga e valores de Ng0W na região de ïtambé. Às feições
acima descrl_tas associam-se outras direções de transposicão de
efeitos ãs vezes pouco perceptÍveis com direções variáveis,
sendo as mais frequentes, em média, N308. provavelmente tratam_se
de deformacões por cisarhamento dútir preferen ci armente instafado
na zona de fraqueza no contato das rochas d.e complexo ïtambé e
aquelas indiferenciadas do complexo migmatito_granufÍtico da
Bahi,a.

Ao longo da seção T també:Enc ru zi lhada, selecinou_sq três pequenas
áreas, onde foram levantadas dezenas de atltudes da foliação
definida pela orientação de mineraÌs planares, biotita
norrnal-mente, denomÍnada sn, claramente anteríor a clobramentos
como são mostxâdos na Figura fV.2I. e as foliacões de
cisalhamento da úftima fase deforma{-íva. O crítério de seleção



Ilm B, f ol-iação Sn
para bíotita-xls-
to de grá fÍna a
2 2 km de lt,ambé
(rodovla ltambé,/
Encruzllhada) ;
ContornÖs: <58,
58-10?, l0?-15A,
153-203, 204-25*,¡
máximo 22 ,72.

(c)

EIg. " IV .22. - Díagramas este-
reográflcos.

Em .À, foliação Sn para gnaisses
no leito do rio pardo a 6 kmde Itambé (rodovla rtambé,/En-
cruzllhada; Contornos: < 5B I5B-r09, 10E-158 , I5Z-202, >20?¡
maxlmo 25,22,

Em C, foliação Sn em quartzl
to com serlclta (ferruginosõ)
â 23 km de Itambõ (rodovia
Itambé,/Oncruzi thada) r Contor
nos! < 2,52, 2,58-58, 5B-10?;
10C-158, >I58, máximo 2I,22.
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dos locais levantados foí a observância de que,tratavam-se d.e
afl-oramentos de estrutura homoclÍnaI. A partir desses dad.os
construiu-se os diagramas de frequência mostrados na FÍgura
IV.22. com a representacão do plano da foliação média em cada
caso. Pode-se sugerir que os resultados aÍ obtÍdos são
representativos para todo o comolexo, como pode ser constatado
em inúmeras investìgações na região, salvo local_mente ond_- os
efeitos das fases deformativas mairË recentes são intensos. É

interessante observar-se que a foliação Sn (a mais velha
fotiacão observada) apresenta direções que não fogem muito da
orientação NS, mostrand.o uma certa anaLogÍa com as
caracl-e rÍ sti cas geométricas da Fase rrr de deformação regional
transamazônica descrita por INDA & BARBOSA (197g) para a Bahia.

1V,o, DEFoRMAÇóES EM RocHAS D0 GRUpo IIACAúBASI

Considerando que a distribuição dos mica-xist,os "t4acaúbas" na
região abordada é restrita a uma pequena área na porção a oeste
de ftaobim, as conslderações estruturais serão feÍtas com base
nos levantamentos detarhados em áreas circunvízinhas ao fimite
oeste da região abordada, principalmente ao longo da seção
Araçuaí-Novo Cruzeiro. ..

Dos levantamentos de detal"he da geologia estrutural pode ser
observado duas o<istosidades importantes, denominadas sn e sn-r-,
e pelo menos. duas fases de dobramentos distintas.

A xistosidade Sn õ a principal- e nostra-se paralela ao
bandamento composicional dos metamorfitos nas áreas de
metarrpr f,ismo mais alto, onde os mica-xistos transicionam à
migmatitos. Trata-se d.e uma xistosidade plano axial , com
direções preferenciais NE, definida pela orientação de biotttas
e pelo crescimento, ao longo de seus planos, de crÍstais de
cordierlta. Essa xis.tosidade trunca claramente os s-¡;Janos da
xistosidade Sn-l- produzindo, Iocalmente, crenulações ben
marÒantes. Pode-se observar que essa xistosidade Sn é afetacla por
uma fase que desenvolveu uma xist,osidâde de crenr,rlação (Sn+f) e
por dobramentos de uma fase deformatlva rnais nova qne cìenominamos
Dn+L.



.I07.

A xi.stosidade Sn-I, é dobrada peJ-a fase deformativa que gerou
dobras norrnalmente abertas, cí1índricas, com desenvoLvimento da

xi.stosidade ¡5lano axÍal Sn. Na região pnóxima a AraçuaÍ, onde

uma xistosidade (sn-t) pode ser perfeitamente reconhecida, ê

definida pela oriengação de mínerais planares, principalmente
por muscovítas. Em alguns 1ocais onde pode-se observar
estratificações de mica-xistos com quart zo-mi ca-xis tos têm-se a

impressão que a xistosidade Sn-I é subparalela a superfÍcie So

da estratificação original da rocha.

Portanto a hist6ria deformatíva para área circunvizinha a

sudoeste da região pode ser assim sintetizada¡

. Fase 1: desenvolvimento de uma xÍstosldade Sn-I conferida pela
orientação de minerais planares, orincipalmente
muscoviÈa, pertencentes a uma paragênese mineral
possivelmente anterior a paragênese prÍncipal mostrada
pelos mica-xÍstos.

desenvolvimento de dobramentos isoclinais, abertos,
cilÍndricos (Dn) com a formação de uma xistosidade
plano axial (Sn) conferida pela orientação de minerais
planares, principalmente biotitas, e orientação de

cordieritas e sillimanitas (fibrolita) , cujo sentido
geraÌ de vergência é W. Representa, possÍvelmente a

fase de metamorfismo principalmente da rocha
(provavelmente zona da sillimanita do metamorfismo
regional tipo barrowiano) . Localmente observa-se que
Sn trarrspõe a xistosidade Sn-I gerando superfícies
crenul ad.as .

a príncipat deformação dessa fase é dada pelo
desenvolvimento de uma xistosidade de crenulação
(Sn+I) que trunca a xístosidade principal (Sn)

crenulando-a. Foi observado, também, que esta
xistosidade (Sr¡il) associa-se a microdobramentos
assimétricos que clobran a xistosid.ade principal (Sn) .

Devem corresponder ãs macro-e strutur as antiformes e

sinformes assÍ.métricas que afetam intensamente a

Fase

Fase 3:
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xistosídade principal (Sn) a nível regj-onal. A esta
fase também d.evem estar relacionados os
hasculamentos de estruturas pelo soerguí.menÈo diapÍrico
dos corpos granitóides da unidade "rochas granitóides"
e íntrusões batolÍ.ticas.

A Figura IV.23.-. rebrata dois detal-hes de um afloramento a

5 km de Araçuaí, no antigo leito da ferrovía Bahia-Minas (hoje
parcíafmente representando. a rodovía AraçuaÍ,/Novo Cruzeiro)r,
onde os s - p.lanos de xistosidade Sn-l e Sn são perfeitamente
reconhecÍveis e caractêrizáveis. A xÍstosidade mais antiga é
caracterizada pelo desenvo l-vimento em seus planoS de minerais
planares rnuscovitas e acha-se dobrada por uma fase deformativa
posterior àquela que a gerou. Um veio de quartzo, discordante de
Sn-I (em A) , também afetado pela fase de dobramento gue deformou
Sn-], mostra-se dobrado e tranposto pelo deslocarnento, ao longo
dos s-planos Sn-l-, pelo processo de dobramento .. O desenvolvímento
de uma xistosidade plano axial (Sn) , associado ao dobramento
Dn, que em determj-nados pontos cre.nula a xistosidade Sn-J-, e
mostra uma Lendência de disposição em leque é claramente
constatado (em e) . CaracterÍsticas semel-hantes são observad.as em

inúmeros locais da seção AraçuaÍ-Novo cruzeiro, como mostra a
Figura f\l .24. . . (corte da antiga ferrovla nas proxÍmj.dades de
EngenheÍro Schnoor). Estas feições representam bem a atuação da
Fase l- e Fâse 2 referidas acima.

Num local si.tuado a cerca de 40 km de AracuaÍ, próximo a
Engenheiro Schnoor, já se poclem notar pequenos dobramentos
assimétricos que interferem na geometria das deformações
anteriores (Figura y| .25.). Entretant.o, em Engenheiro Schnoor
e em vários outros locais, deformacões geradas por uma Fase 3

são bem marcantes com o desenvolvimento de dobramenÈos (micro-
dobramentos) assimétricos e de uma xlstosidade Sn+l de
crenulação e pl-ano axi.al (Figura T\.'.26 . ) .

Em áreas próximas às "rochas granitóides", estruturas homoclinais
mostram direções bastante variadas para a xistosidade principal
Sn. lnvariavelmente com mergulhos para os quadrantes NW e SW.

Por outro lado, mesmo nessas áreas, onde observam-se dobras
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Fig.TV.23. - Dobramento isoclinal, aberto, (Dn) com xistosidade plano
axial (Sn) disposta com tèndôncfa a 1eque, mostrando a xístosidade
(Sn-l) dobrada. Em A observa-se um velo de quartzo discordante de
Sn-l dobrado e transposto pelo dobramento (On) . fm B a dlsposição de
Sn com díreção aproxímadamente N55E com merguJ,hos subvertlcafÀ nos
f l.ancos e vertlcal na zona axfal . Trata-sé de quãrtzo bÍotita-xlsto
num corte da rodovia Aracuaf ,/Novo Cruzeiro a 5 km de Araçuaí,
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Fig.:rV.24. - Dobramento isocllnal, aberto, (Dn) com desenvolvi-
mento de xlstosidade plano axial com tendêncla a
dlsposlção em leque. o detalhe mostra a crenulacão
formada'por sn sóbre Sn-f dobrada. Rocha. : quarÉzo-
granad a- sÍ J- l imanlta*cord ierl ta-x lsto. Local: Eng.
schnoor.

apertadas, assimétricas, esta xístosidade chega a aproxímar-se
de NS com mergulhos ãs vezes nequenos' mas com muita frequência
caem Þara os quadrantes E(NEeSE). A tÍtuto de exemplo a Figura
Iv.2't . ilustra essa situação para áreas próximas de Queixada
(rodovia AracuaÍ - Novo Cruzeiro) .

De um modo geral as rochas desse grupo, na região abordada,
mostram apenas a xistosidade Sn (regionalmente a mais marcante) ,

com exceção num afforamento nas margens do rio Jequitinhonha
próximo ã foz do córrego Taquara (afloramento NL-34) onde é
possivel observar-se a xistosidade Sn-l. Nesse local (afloramento
NL-3¡\) ¡:ode-se oÌ:s¡:rvar que a rocha apresenta-se em ho¡noclinal e

as meclidas cle Sn e Sn-l quando plotadas (através c1e scus polos)

num diagrama equiareaJ- sugerem para Sn-1 uma atitude média
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Sn-l=N75E-l4NW
Sn=N65E-27NW
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Fig. IV .25- Afloromenlo o 40km de Aroguoí no rodovio Aropuof/Novo cruzeiro. Flonco W do
umo dobro ds ge.oçõo Dn,com xislooidodo Sn-1 e xislosidod€ plono oxiol Sn(em
A ), O delolho moBtro um estilo do dobromgnlo oss¡métrico ond€ lonto Sn-l como

Sn ocho m - se dobrodos,
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Fig. lvì.26.

N65E-38NI^l e para Sn N44E-40NI^1 (Figura TV.28.). Foram ainda
representada na Figura IV.28, polos de xlstosidade Sn de mais de

três afforamentos (NL-44, NL-54 e NL-64- veja localização no

mapa geológico escala l:250.000), que forneceram valores de

atitudes médias para Sn de N65V{-25N8 (NL-4¿\), N77E-60NW(NL-5¡\) e

N88E-78NW (NL-64) . Atitudes de Sn de um afloramento próximo de
Itinga (NL-74) quando plotados (seus polos) no diagrama
equireal cairam no domínio das do af l-oramento NL-54.

Dobras aLrertas, suaves, possivelmente simétricas, foram
observadas nos afloramentos NL-44 e NL-74. Entretanto,não foí
possÍvel obter' (.no campo ou âtravés de diagrama equireal de

polos) atitudes de seus eixos e ou planos axÍais. No afloramento
NL-44 pcdem-se constatar 1ãminas centimétricas e milinlétric.rs,

Mlcrodobras e xlstosidade de crenulação (Sn+I) na
localidade de Eng. Schnoor. Em A, xistosidade de
crenulação (Sn+f) que se superpõe à xistosidade
prtnclpal (Sn) . Em B, a xistosldade Sn+I plano
axtal ãe microdobråmentos posteriores às dobras
Dn.
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sn( Ns-loE )

Sn+l(NIDE-35SE)

Fig.: IV.27, - Deformações na xistosfdade principal Sn pela última
fase deformatlva. Em A, af l-oramento em homoclinal a
9 km ao norte de euefxada onde a xistosldade principal Sn sofreu um basculamento. Em C, afloramento a3 km ao sul de eueixada, tarnbém a xlstosidade Sn ccrn
bascul-amento. Em B.f af l-oramento nas proximldades de
Quelxada com mlcrodobramentos qerando uma xlstosída_
de Sn+l e dobrando Sn.

concordantes com a xistosidade Sn, de materiaf filonÍtico com
lineacões de estrias de desl-ocamento de atitudes médias N29w-rgo.

Out.ra ãrea de ocorrência, na região abordada, ,6s mica-xistos
Macaúbas rlispõenr-se seçiundo uma faixa estreita c¡ue aclentra nasi.r-ochas
granitóides a NW de rtinga. pofos de atitud.es de xistosidade sn
foram lançados no diagrama equireal da l¡igura tV.29. e
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e t.ó¡¡mo d. ll¡ngo no rodov{o qu. l¡9o.rró.¡dod. d coror.l Mqrio,

correspondem aos af Iorrämentos NL-104, NL-I1A e NL-12A
assínafados no mapa geológico - Folha Afmenara, A atitude mêdia
de Sn no afloramento NL-L04, considerada a concentração dos
polos num pequeno do¡nÍnio do diagrama, pode ser admitida como
N70W-64N8. Trata*se de homoclinal onde os mica-xistos dispõem-se
em contato com rochas granÍticas (Figura ITf .22.). Observam-se
aÍ veios Ce quartzo dobrados num estilo de pliassamento (dobras
apertadas e simétricas) com plano axial subvertical de direção
próxÍma a NS e eixos axiais medidos com val-ores médios em tor.no
de N7W-4 90,

A 2 km a NW da ponte sobre o córrego Água Fria, afloramento
NL-lJ-4, dobramentos suaves, assimétricos, de direção axial
próxima a EW, interferem sobre ddbramentos de uma fase anterior
(rigura IV.30.). Atitudes de xistosidade Sn foram plotados,
através d.e seus po1os, no diagrama equiareal da Figura IV.29..
Plotou-se, taml:ém¡ um eÍxo axial medido, que corresponde ao
último dobramento. Percebe-se no diagrama que os polos de Sn
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distribuem-se num domÍnio indicando que o eixo medido é normal
um dos possÍvels cÍrculo máximo dos polos considerados. A

dispersão desses é devido, possivelmente, à superposíção de
dobramenÈos. As .dobras suDerpostas de direção axial- EW, devem
ter sido geradas durante o episódio de soerguimento diapÍrÍoo
dos granitóides, como indica a Figura fV.3t.
3 de deformação.

Medidas de atitudes da xistosidade Sn do afloramento NL-l24
quando 1ançadas (seus polos) no diagrama eguiareaf definem um

domínio que sugere um valor médio para a xistosidade Sn de

N63.W-34N8.

durante a Fase
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ÞERFIL ESOUEiIATICO

com d¡roç6os dxlol! Ew em

dlopírlco do smbosomonto do

m¡coxlslos " Mocoribcs" duronte
unldode " rochos groniToides".

IV,/, orronmAcõEs EM RocHAs Do GRUpo RIo pARDo

"O Grupo Rio Pardo parece representar antes uma bacia
trafogênica, desenvoJ"vida sobre a borda do cráton, que um

componente geossincl.inal da Faixa AraçuaÍ, embora refletindo em

seu tectonismo e baÍxo metamorfismo, os processos realizados
nessa faixa" (AIMEIDA & LITWINSKI , L984\.

AIém dos sistemas de falhamentos que condicionam a instalação da

Bacia do Rio Pardo, e que por reativações afetam os
me tas sedirnentos do gruÞo, as principais estruturas observadás no
campo em rochas dessa unidade fora:n:

uma superfície So de acamamento;

uma xistosÍdade com desenvolvimento de sericita correspondendo
a superfície Sl¡

I

;

¡

I
i
I

I
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. dobramentos isoclinais, fechados e abertos, às vezes com
superfícies crenuladas, principalmente na porção suf da bacia.

Assim na sub-bacia nordesl_e, ern rochas das Formações Camacã,
Panelinha e Salobro, observam-se aÈitudes de So (acamamento) de
direções pouco variáveis em torno d.e EW com mergulhos atê 600
para os quadrantes S. Dois sistemas de fafhas, um com direção
NNW e outro NE afetan essas rochas e devem tratar-se de falhas
reativadas do embas amento.

Na sub-bacÍa sudeste e no extremo sul da unidade, dois sístemas
cle falhamentos são notórios: um deles de direção aproximada
N40-50W, do qual o l-Íneamento ftapebi/Itororó 6 parte integrante
e outro de direcão N408. Estes dois sistemas ínterceptam-se e
dispõem-se segundo qraçados retilÍneos com rejeitos horizontais
e vertícais afeÈando tanto rochas do embasamento como os
metassedimentos do grupo.

E no setor sul-sudeste que se verl-fica com frequência a
xistosídade Sf e dobramentos que tornam as estruturas mais
conspÍcuas na porção sul, em rochas da Formação Serra do
ParaÍso. Atitudes de acamamento na Formação Água preta assumem
valores de N40W-59SW, N44hJ-25S!ù até N35E-15Nv,t, enquanto que
atitudes, de Sl mostram-se com direções entre Nl5W até N76W com
mergulhos variando desde 30o até 50o para os quadrantes NE e
SW. 

;

1os dobramentos, observados princípalmente em rochas carbonáticas i

da Formação Serra do paraÍso (extremo sul da bacia) , mostram 
.planos axiais com atitudes N40W-sub-vertical , N50E-45NW, N60E-

3ONW, N70E-70S8, N80E-79SE e N43E-verticaÌ. Atitudes de
acamamento e xistôSidade SI, nessas rochas, mostram valores em
torno de Nl-3W-49SW e NBE-54NW, respectivamente.
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V, PETROOUÍtvlICA, PETROGRAFIA E PETROLOGIA tvlETAlvlORFICA

Quando rochas Ígneas ou sedimentares, e até mesmo metamórficas,
são submetidas a mudanças pronunciadas na Þressão, temperatura e

ambiente quÍmÍco em que as mesmas acham-se em equilÍbrio, não
havendo fusão, ocorre o metamorfismo.

Assim, nesse processo induzldo ãs rochas sólidas, os
constituintes mineraÍs mud.am para composÍções que são estâveis
sob as novas condições surgindo novos minerais que arranjam-se
em tramas adequadas ao novo anbiente. Consequentemente, o
netamorfismo ì:esulta em composição quÍmica gtobal das rochas,
extrema¡nente variável., Podendo corresponder o de qualquer rocha
Ígnea ou sedimentar ou uma composição diferente, se forem
import.antes os processos de ltet assomati smo .

Entretanto, nos casos de met.amorfismo isoquÍmico, é possÍvel
determinar-se a natureza da rocha orígÍna1, por sua composição
quÍmica, princ ipal-men t.e pelo fato de as rochas sedímentares
apresentarem composições quÍmicas muíto maÍs variadas do que as
rochas Ígne as .

Alguns métodos de análise geoquÍmÍca podem ser utilizados para
estabelecer se determinadas rochas metamórficas foram
originalmente sedimentares ou Ígneas. MASON (1917) sugere
alguns critérios quÍmicos que podem ser usados: (a) um excesso
de alumina, quando superior a 5? pode indícar origem sedímentar,
acima de 10? esta origem é quase cercai (b) as relações K2O>CaO

índica rochas originalmente argilosas, especialmente as que
continham quantidades apreciáveÍs de ilita e montmorilonita; e
(c) um conteúdo alto em sÍlica, superior a 80? sugere que a
rocha foi originalmente \un arenito ou um "chert".

Métodos mais apri-,mo rados e que asseguram uma melhor avaliação da

origem das rochas metamórficas são os denominados diagramas de
LA ROCHE (1968) e LA ROCITA et alii (1974) e de MOINÐ (197I) , os
quais serão aqui utiJ-izados.
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Os estudos foram inicirados pelas arnos tras NL-l324 (Ieucossoma do
gnaisse bandado) e NL-l-328 (mesossoma e mel-anossoma de gnaisse
bandado) de um mesmo ponto de um gnaisse bandado, com predomÍnio
de melanossoma cujas bandas leucossomáticas (NL-l32A) não
ultrapassam f0 cm de esoessura. Pe trolo gi camente a amostra
NL-l-324 mostra uma paragênese principaf com biotita-sillimanita-
orto cf ás io-q uart.z o-cordieri ta- al-mandí na. Reações claras
envolvendo biotita e quartzo produzem sil-limanita ( fibrolita) .

Por outro lado na amostra NL-l328 (melanossoma) esta paragênese
não foi determinada, contudo parece haver reações de biotitas
para fibrolitas em pequenos cristais. Identíficou-se também
ortoclãsio e granada, ao passo que a cordierita pode existir
na rocha mas não se conseguiu una determinação convincente.
Petroquimicamente, considerando os "Diagramas de La Roche" e
"Diagrama Moine" das Figuras V.L. e y.2., a amostra NL-I32A
(leucossoma) plota-se claramente no domÍnio das grauvacas e a

amostra NL-1328 no limite do domÍnio das rochas sedimentares e
ígneas no, "Diagrama La Roch€", e no domÍnÍo das sub-grauvacas,
no "Diagrama Moine". Ora é dífícil imaginar que trat.a-se de
rochas originalmente de natureza distinta. Essa diferença
oetroquÍmica deve ser devido ao fato de qua na recristatização
metamórfica ocorre a segregação de certos mj-nerais sob a forma
de bandas, gerando os reconhecidos gnaisses bandados. DaÍ a
análise dos doís diagramas servír unicamente para indicar a
origem para-derivada dessas rochas sem conduto poder-se
afirmar se eram grauvacas, arcósios ou rochas argil-o- |

carbonatadas. Em nenhwna das duas amostras ,foi verificado um

importanb.e aporte de K e Na com abitilização e microclinização
neoformacional. Entretanto as alnostras NL-132A (gnaisse
feucráLico,ra mesocrátÍco) e NL-3128 (granitóide) num afloramento
no contato dos gnaísses do Complexo Jequitinhonha e "rochas
granitóides" (praticamente já nos granit6ides) as amostras
NL-3124 e NL-3I28 mostram a mesma paragênese da amostra NL-312A,
entretanto a amostra NL-3128 exibe grandes crÍstais de mÍcroclina
neorformados e aureóIas de albitilização nos plagioclásio, além
da percentagem de feldspato K ser muiLo superior ãs das outras
três amostras (cerca de 608 de fetdspato K) .
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V,1, pErnoouÍurcn

As composições quÍmicas das rochas, listadas nos quadros V.1.,
V.2. e V.3., (APûNDICE, anexo) , referem-se a rochas que foram
pre fe renci a lmente tratadas geoquimic amente, na tenLativa de
melhor elucidar as interpretações geogronológicas e
petrológicas. Concentram-se sobremaneira na região mapeada na
escala I:250.000 (Folha Almenara) , onde os dados
geocronolõgicos pratiÒamente inexistiam. A localização das
amostras é feita no Mapa Geológico escala I:1.000.000 com
exceção daquelas da secão Ar:açuaÍr/Novo Cruzeiro.

Os quadros V.4., V.5, e V.6. (APÊNDICE, anexo) relacionam os
teores calcufados em miliatomogramas e os valores ae $ - X e
ï - N" utílizados na Figura V.t. - Diagrama de LA ROCFTE (1968)
e LA ROCTIE et alii (L974).

Os Quadros V.7., V.8. e V.9. (APÊNDICE, anexo) fornecem os
dados de Af + Fe + Ti _ r( ê A1 + Fe + Tj

3 - K u --- ã- -r _ Na para o diagrama
de MOINE (1969) da Figura V.2., enquanto que o euadro V.I0.
(APÊNDICE, anexo) reLaciona.ras relações 10 (Naro + K2O) /AI2o3, 

lSLo2/AI2o3e].0(Fe2o3+Tio3)/AI2o3paradosdiagramasae¡,lõrrun
(1969) das Figuras V.4. e V.5. (referentes a ',rochas .:

granitóides, charnockítos de padre paraÍso e outras) | o Fe total 
,foi carculado ocrn F"2o3 . isso pode mostrar alguna discreoância, quandr

onparados com dados, cnde o Fe totaf é considerado ccnìo Fe2O e Fe2O3.

;

A representação dos dadd.s geoquÍmicos no diagrama da Figura V.l. I

Diagramadel,ARoCHE(1968)eLARocHEetalii(1974)mostrou
que o grupo de metamorfitos do Complexo Jequitinhonha, "complexo
rtambé" e Grupo Macaúbas distribuem-se sobremaneira (maÍs de 75Ð
no domÍnio das rochas sed.imentares. O grupo de amostras de
rochas englobadas na unidade denominada Ínformal-mente "rochas
gnanitóides" indivi duali z aram- se relativamente bem na interfácie
das rochas Ígneas e sedimentares (arcósios) onde as r:elações
$ - x " + - Na são próximas de zero (0) ou negativas com
val-ores baixos (máximo 40). Nesse domÍnio situam-se, também, os Icharnockitos de Padre paraÍso, os anfiboritos do comprexo rtambé
e uma ou outra amostra das outras unidades.

L

Ì

I
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A representação dess¿ìs mesmas a¡nostras no diagrama
(41 + I'e + lli ) _ x ^ (el + Fe + Ti) _

JE
f969) da Figura V.2. mostra ainda uma dispersão rlo domÍnio
sedimentar para rochas do Complexo Jequitinhonha, "complexo
Itambé" e crupo Macaúbas. Algumas rochas do crupo Macaúbas e as
cátcio-si1icátÍcas tendem a alinhar-se segundo a reta que marca
a região Na,/K igual a 1. Os dados de PEDROSA SOAREjS (19g4) e os
estudos mais recentes de ¡{ONTEI RO et alii (inédito) como mostra
a Figura V.3, sugerem uma origem sedimentar para os metamorfitos
do crupo Salinas (aqui permanecendo a de.nominação de Grupo
Macaúbas) e rochas scheelitÍferas da região de Coronel Murta,
Virgem da Lapa e ftinga, "plö.tando" segundo um alinhamento a
meia dÍstância dos campos dos arcósios, grauvacas e rochas
argi l-o- carbonat adas . Interessante ressal.tar que as "rochas
granitóides", charnockitos e outras que no ,'Diagrama lla Roche"
indivi duali z avam-s e bem, no "Diagrama Moine,' ocorre dispersão e
muitas das aÌnos t.ras passam a situar-se nos domÍnios dos arcósios
das rochas argi 10- aarbonatad.as e das grauvacas e sub-grauvacas.

As evídências petrológicas de aporte de materíal K e Na,
princípalmente nas rochas granÍtóides (como aureóIas de
albítilização de plagioclásios e microclinização como úItirna
fase de criÈtalização mineral_) devem ser as responsáveis pela
localização daquelas amostras no domÍnlo definido pelos valores
d. (T) - * 

" 
(T) - Na, varÍ ando entre I0 e -40 no ,,Diagrama ,l

La Roche 'r .

Outro dado geoouÍmico J.mportante refere-se ãquelas rochas
band.adas (gnaisses) com melanossomas e ou mê.sossomas biotÍticos
e cáfcio-sÍ1icáticas e l-eucossomas quartzo-feldspáticos, em

especial- os gnaisses do Complexo Jequltinhonha e principal-mente,
os que oÇorrem próximos aos contatos com tipos somáticos da
unidade "rochas granitóides". As observações e dados d.e campo
deixavam dúvidas com relação ã natureza dessas rochas, dando
margem, inclusive, a interpretacão de que poderiam tratar-se de
migmatitos de injeção (dada a natureza de contato gradativo com
rochas. granitóides) .

Para caracterizar essa sÍtuação e objetivando simplificar a
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análise, tomamos o caso das amostras NL-1324, NL-l-328, NL-3124,
NL-3128, NI-,-3114. NL-3134 e NL-31"38.

Os estudos foram iniciados pelas amostras NL*1324 (leucossoma
do gnaisse bandado) e NL-1328 (mesossoma e meLanossoma de um

mesmo ponto de um gnaisse bandado, com

predomÍnio de mel-anossoma cujas bandas leucossomáticas (NL-I32A)
não ultrapassam f0 cm de espessura. petro loglc amente , a amostra
NL-l324 mostra uma paragênese principàt com bioti.ta-silfimanita-
ortoc 1ás io-quartzo-cordi eri ta-a l-mandína. Reações claras
envo l-vendo biotita e quartzo produzem sill-imanita (fibrolita) .

Por outro lado na a¡nostra NL-1328 (melanossoma) esta paragênese
não foi determinada, contudo parece haver reações de bÍotitas
Þara fibrolitas em pequenos cristais.. Identificou-se também

ortoclásio e granada, ao passo que a cordierita pode existlr na
rocha mas não se consegu.iu uma determinação convincente.
Petroquimicamente , considerando os "Diagramas La Roche" e
"Diagrama Moine" das Figuras V.I. e V.2., a amostra NL-132A
(leucossoma) plota-se claramente no domÍnio das gnauvacas e a
amostra NL-I328 no fimiLe do clomínÍo das rochas sedimentares e
Ígneas no, "Díagrama La iRoche", e no domÍnio das sub-grauvacas,
no "Diagrama Moine". Ora ê difÍcil imaginar que tratam-se
rochas originalmente de natureza distinta. Essa diferenca
petroquinica deve ser devido ao fato de que na recristalização
metamõrfica ocorre a segregação de certos minerais sob a forma
de bandas, gerand.o os reconhecÍdos gnaisses bandados. DaÍ a
anáIise dos dois diagramas servir unicamente para indÍcar a
origem para-derfvada dessas rochas sem contudo poder-se afirmar
se eram.grauvacas, arcósios ou rochas argilo-carbonatad.as. Em

nenhuma das duas amost.ras foi verificado um importante aporte
de K e Naoom;dJJbitit.ízação e microcJ-inização neoformacional_.
Entretanto as amostras NL-312Ä, (gnaisse leucrático a mesocrático)
e NL-3128 (granitóides) as amostras NL-3124 e NL-3f28 rnostram
a mesma paragênese da amostra NL-312A, entretanto a amostra
NL-3128 exii?e grandes cristais de microclina neoformatlos e
aureólas de a1bit1;zação nos plagioclásios aléin da porcentagem
de feldspato K ser muíto superior às d.as outras três amost¡as
(cerca de 608 de feldspato K) .
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Por outro lado as amostras NL-3I1, NIJ-3J.3A e NL_3I38, que
representam bandas cálcio-silicãticas no grnalsse do Complexo
Jequitinhonha (afloramentos d.as amostras NL_I32 e NL_3I2) pLotam
-se no mesmo alinhamento das amostras NL-312A e NL_1328 (na
reta da raz ão K,/Na=I ) .

Portanto, é admissÍve1 que durante o processo de metamorfismo
progressivo, a água e outras substâncias voIáteís, presentes.
em guase todas as rochase libertadas em grande quantidade,
forneceram um meio eficient.e de transporte de material . Esse
meio de transporte introduz e retira elementos rd.ândo uma nova
distribuição petroquímica ã rocha metamórfica ent,ão formada,
que difere, obri ga toriamente , daquela distrÍbuição original, mas
não deixa margem d dúvidas quant.o a origem para-derivada.

Extrapolando este tipo de análise païa as outras amostras, por
unidades hoje í ndivi dual_i závei s , pode-se sugerir que a maioria
das rochas da região aboi.dada tem origem para_derivada. Algumas,
entretanto, tem origem orto-de rj-vadas , principalmente aquelas
associadas ao grupo de ,'rochas granitóides,'.

A unidade "Rochas granítóides" abrange rochas ácidas de
composição granÍtica ,'sensu lato" . (granÍtõides), com paragênese
metamórfica de grau médio a grau forte e rochas granÍticas e
granodíorÍticas anatexÍticas, e j.ntrusl_vas pós-tectônicas
indiferenciadas das primeiras. De um modo gerar- a grande oarte
das amostras da unidade ,'rochas granitõides', que plotam*se no
dornínio das rochas Íqneas não apresenta paragênese metamórfica
com sillimianita, ortoclásio e cordierita. Entretanto, a grande
maioria apresenta textura metamórfica e ou tectônicas e o
ret romet amo rfi smo com croritização de biotítas e sausuritizacão
de plagioclásios é sempre observado. por outro lado aquelas que
pfotam-se no domÍnio das rochas sed.imentares sempre apresentam ,l
uma paragênese crara de netamorfísmo de grau médio a grau forte
(sil"limanÍta, cordierita, ortoclásio, granada) .

Os efeitos de cada elemento ou grupo de efementos sol¡re a posição
da arnostra no "Diagrama de Moíne" e no "Diagrarna de La Roche"
foi. Ínvestigado por diversos autores. MOINE (1969) ap¡s5s¡¡¿
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diagrama que permite uma análise mais detarhada entre os alca_linos,
a sÍIica, o ferrq o titânio e a alumina. A Flgura V.4. e a
Figura V.5. mostram a anáLise comparada entre o percentual de
pesos dos óxidos como. 10 (Na2o + K?o) 

- Sio"- 

-Arf3- 
"ÃTæ:- (Fisura v.4. ) e

l0 (NarO + K2O) l0 (Fe"O" + TiOl)

-p;'r-- ¡ 
---fjþ.=-J 

(rísura v.5.)

Esse tratamento foi feito pre fe rencia lmente para aquelas
amostras que pfotam-se no diagrama de ',La Roche" e ',Moine', no
campo das rochas mais sódicas e mais potássicas. posteriormente,
decidiu-se plotar-se nos referidos diagramas todas as amostras
de "rochas granitóides',, charnockÍtícas e granulitos. Cabe agui
uma observação: no cálculo dos óxidos todo o ferro foi
considerado trivalente, obtendo-se apenas a percentagem de
Fe2O3 (ferro totat) o que pode introduzir algum erro nas
aná1" i s es comparativas.

Observando-se os diagramas d.as Figura V.4. e Figura V.5. pode_se
constatar que as "rochas granitóides" sltuam_se, em quase sua
totalídade, num domÍnio bem indívi duali z ãve1 de alcatinidade
entre 5 e 7 e reraç;o 10 (Fezog + Tio, entre l_ e 2r5. Tal

situação revera que esras råå;l: são hipercarinas com caráter
fnenos siderófilo, de acordo com as suas caracterÍsticas de
rochas ricas em microclima. por outro lado o dÍagrama
Naro x Al2o3 (FÍgura v.6.) revela a natureza hiposódica das
mesmas uma vez que apresentam valores no intervalo entre 14 e 16
para alumina e apenas valores entre 2 e 4 para NarO.

TOLENTINO (1984) apresenta uma anãlise oetroquÍmica para rochas
arqueanas da região ,de Riacho dos Machados e Mato Verde (MG). A
Figura V,7., Figura V.8. e Figura V.9. mostram claramente a
grande semelhança dessas rochas, em termos de alcalínidade, e
caráter siderófico com as "rochas granítóides", charnockitos e
outras aqui ana IÍ sadas .
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V,2, MrrnMoRFIsmo REGToNAL

Os diferentes agrupamentos d.e rochas metam6rficas foram
definidos utilizando-se critérios mlneralógicos, títol6gicos e
estruturaís, tanto no campo quanto em l_âminas delgadas,
prevalecendo, no entanÈo, as observações de campo. Na região
considerada, como ficou evidenciado nos capítu1os preced.entes,
ocorrem domÍnios que constítuem comoartimentos litoJ_ógicos,/
estruturais distintos entre si. tais como os ocupados pelas
"rochas granitóides", os metassedimentos do crupo Rio pardo, os
granulitos da região cratônica no extremo nord.este, os gnaisses
bandados, quartzitos e migmatitos do Complexo Jequitinhonha,
etc. Esses domÍnios refletem condições genéticas complexas e
diversas, e serão abordados conjuntamente nesse iÈem,
principalmente tendo em vista â Ímportãncia da fase tectono-
termal brasiLiana que os afetou com mais ou menos intensidade.
Entretanto' serão feítas arusões a determinadas caracterÍsticas
petrogenéticas particurares, referidas aos respecti-vos conjuntos
Iitológicos, sempre. que for julgado imprescindÍvel para
escrarecimento dos fenômenos e efeitos metamórficos refevantes.

Enbora as observações de campo tenham atingido a região de
estudo como um todo, apenas ì,rma parcela dessa foi palco de
estudos petrológÍcos, geoquÍmicös e geocronolõgicos. Com

retação aos estudos petrol-ógicos, mais de uma centena de l"âminas
delgadas foram estudadas correspondendo a aflor amentos-chave
para a elucidação dos efeitos metamórficos sofridos pela região
e tendo em vista, prlnc ipaÌme nte, a obtenção de informações
daguelas áreas menos conhecidas. As amostras que foram
petrologicamente estudadas, acham-se plotadas no Mapa Geológico,
escala l: I.0 00.0 00 .

Nal,pørção af foratrte do Cráton clo São Francisco (incluÍda a
BacÍa do Rio Pardo) e nas áreas de ocorrência de rochas do
Arqueano fndiferencÍado, na porção nordeste da região, não
foram feitas investigações petrológicas, pois tratam-se de ãreas
petrologicamente já cle f inidas .

Assim, foram priorizados os estuclos em ritologias clo agrupar¡ento
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denominado "rochas granttõides", ,'rochas charnockÍt i cas " , ,r

Complexo Jeqult.inhonha, GruÞo Macaúbas (mica-xistos da sua
porção l-eÈte) e complexo ltambé. A maior densidade de
afloramentos estudados estã tocalizada na folha geológica na
escala f:250.000 (Fotha Almenara) , em seguida na Folha Teófilo
Otoni e se cundaria¡nente nas demais que constituem a região
aoresentada geologÍcamente na escaLa f :1.000.000.

Dos estudos em epÍgrafe, a primeiïa concl_usão chegada é de que
tratan-se de rochas, cuj as paragêneses princípais revelam
metanorfismo de grau médio e forte, intrudidas por alguns
corÞos granÍticos, rochas básicas e alcalinas supostamente
pós-tectônicas ao ciclo Brasi liano.

Nos processos de metamorfismo regional progressivo a tendência
geral é reduzir as variações mineralógicas e produzÌr
comoosições cada vez mais uniformes. Tal fato é flagrantemente
claro na região em pauta, orincipalmente por tratar-se d.e
Þrocesso que aLingÍu grau médio e forte. No caso presente, as
evidências petrológicas alj_adas as oetroquÍmicas, sugerem o
tipo de Fr-rocesso metamórfico aloquÍrnico, pelo menos d.urante o
evento termo-tectônico Brasifiano, como send.o o principaLl
mecanismo de transformações mineralógicas.

De outro fado a recristalização metamórfica pode se dar
permanecendo ina terada a composição quÍmica da rocha
(metamorfismo isoguÍmico) ou através de aporte e remoção de
materiaf (metamorfismo aloquÍrnico) em consequência do
metassonatismo, onde a fase fluÍda (ãgua e outras substãncias
voláteis onipresentes nas .roch.as e Iibertadas no processo de
metamorfismo progressivo) é o principal agente ativo para
remoção e transporte do material.

Urna associação mineral estáve] sob certas condições (p,T) pode
ser subst.itriÍda por uma associação parcial ou totafmente
diferente em outras condições (p,T) . São notãveis as
transformações sofridas nor rochas que atingiram o equírÍbrio em
condições de grau forte, e são posteriornente submetidas a
condicões de grau médio e fraco ( retrametamorfi smo) .
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Particularmente as "rochas granitõides" e rochas
"charnokíticas", aqui abordadas, mostram claramente essas
transforruações.

A Figura V.10. (reL.irada de PEDROSA SOARES, L984), mostra,
baseando-se em diversos autores, a distribuição esquemática. das
" zonas metamõrficas" para as rocllas do "Grupo Macaúbas" (grupos
Macaúbas e Salinas segundo adotado por aquele autor) a oeste da
região akrordada, demonstranto um ciaro aumento do grau de

metamorfj.smo de oeste para leste.

Figura V.f0, - Distribui
ção Esquemática das "Zo
nas" Metamórficas rìas
-Áre as ocupadas pelos Gru

pos Macaúbas e Salinas
ao Norte de Minas Ge

raís (retirado de PEDRO

sA soARES, 1984) .
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A concepção regional de aunento progressivo d.o qrau cle

mehamorfismo, de oeste para leste, parece clara e pôde ser
reconhecida pelo autor, nas regiões adjacentes a oeste daquela
aqui considerada. Ent.retanl_o, a região aqui abordada, com
evidôncias de meta¡¡rorfismo de grau médio e forte, podendo estar
representado os fácies mais altos desse metamorfismo progressivq
não fornece sequências paragenéticas claras gue permitarn
estabefecer divísões progressivas no metamorfismo de grau forte.
Por outro lado, na porção norte, onde rochas afetadas pelos
eventos tectono-termais brasilianos limitam-se com as do Cráton
do são Franci.sco (fÍmite norte da provincia Mantiqueira na
concepção de ALMEIDA & LITWINSKI , l984), este metamorfismo
progressivo inexiste, sendo apenas evídenciadas. paragêneses
metarn6rficas da transição de grau médio a forte. Tsto é devido
ãs peculiaridaaes de evotução num regime tectônico de
deformações dúteis com cisalhamentos associados a falhas
transcorrentes.

U,2,L, EVrDÊNcrAS Do METAMoRFTsMo DE GRAU MÉDro eARA GR.AU F9RTE

WfNKLER (1976) sugere como critério para definir
pet rologic arnente a mudança de metamorfismo de grau médio para
grau forte 'ra desintegração de muscovíta em Þresença de quartzo
e plaqioclâsio". Esta mudança é observada tanto em pressões
baixas a muito altas em xistos e gnaisses. Afirma WINKLER (]_976)
que "tem significação petrogenética o fato de as áreas
nrigmatÍticas, que em todo o mundo ocorrem no sítio de maÍs attä
temperatura de metamorfismo regional , não apresentarêm muscovita
primária em contato com quartzo e plagiocláslo", e conclui que
"por isso os migmatitos são devidamente indicados para
representar a divisão do metamorfismo de grau forte e é de
grande valor diagnóstico o fato de se fornecerem novas
paragêneses minerais tÍpicas pela, desintegração da muscovÍta,
como: feldspato K + um mineral A12SiO5 (andaluzita, sillirnanita
ou cianita) ; feldsoato K + cordierita; Feldspato K + granada
rica em Almandina".
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Fotcrnicrografja V .l-À - Reação de biotita + c¡rartzo pn:oduzirdo sillimani
ta (filrolita) + óxido de ferro. Musccn¡ita primária cc¡n disp:osição slb-pq
ralel-a aos cristais de biotitas - Mica-xlstos do Grupos Macaúbas (Arnostra
NL-98) - obj. 10 x.

'//.

Fotcrnicrograf ia V .. l-B - A mesna

FÐrän ccrn nicóis cruzados - obj.
pleocróioos de zjrcão.

e<psição da Fotcrnicrografia V .l-4,
10 x. trresença de cordierita ccrn halos
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Observando-se os mica-xistos do

cla região (a oeste de ltinga) e

Grupo Macaúbas na ¡:orção oeste
em áreas circunvizinhas

constatou-se, petrologicamente, que invariavelmente estão
prescnt-cs paragôneses como: feldspato K + sil linranit.a
(f il;rol.i t¿r) ; l.cldspato K -¡ cordierita; biotib.a +. sillinranj-ba
(fibrolita); cordierita * feldspato K + cordierita; observa-se
também, gue a fi}-rrolj.ta se forma ãs expensas da biotita numa

reação em que o óxído de ferro e um dos produtos. (fotomicro
(foLomicrografi¿rs V.1.. (n e R) e V.2.).

\

{t
4\..,

Fotomicrografia v.2. sillimanita (fibrolita) a partir da
reação envolvendo biotita e quartzo-mica-xisto "lulacaúbas"
Amosbra NL-306 Obj. 10x

A muscovit.a que aparece como mineral varietal é nitidamente
secundária e oode muitas vezes ser confundida com sericitas mais
desenvolvidas. ocorre associada ãs zonas de sausuritizacão de
plagiocrásios e ortocrásios, acompanhando se::icita e epídoto.
Fintretanto, em alquns locais mostram-se distribuÍdas sub-
paralelamente aos cristais de biotítas (fotomicrografia V.1.4.
e V.l.ll) .

Parecendo sugesLivo, pelas eviclências de campo (ver clescrições
de conbaLo entre mica-xistos e " rochas graniLóicles" no i Lenr I I Il



Figura V. l-1 . - Reoresentação das Condições de p e T d.urante
a Fase Metamórfica principat que Afetou os crupos Maca6bas e
salinas (curva MR) . Todas as demais curvas foram compiradas em
Turner (f981) . Estabi.lidade dos AlrSiO5 Segundo HOLDAWAY (197I)
Curva G representa p e T mÍnlmas para o infclo da Fusão cranÍt.i
ca. Curva X representa o 1imite, tentati.vo, para a Estabilidade
das Associações NaturaÍs de Est auroli ta- cordíerita . A=Andar-uzi-
ta; Am=Almandinai Ch=Ctoritóide ; Co=Cordierita;r. K=Caolinita,
KF=Feldspato Potássicot Ky=CÍanita; Mo=Muscoviha, p=pirofilita,
Q=Quartzor St=EstauroÌita¡ Sil=Silimanita. (retÍrado de pEDROSA

SOARES et alii , 1984).
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FotcrnÍeografia y
cerrlierita, qtaxLæ,
zados - obj. 10 x.

Fotcrnieograf ia
nita (f ibnolita)
obj, 10 x.

3 - Coecistência de biotita, musccnrÍta, sillimanita,
ortoclásio - GranitóJde, amostra NL-112. Nicóis cru-

',/ - 4 - Musocn¡ita e qrartzo en reação proù-rzirdo sillima
e ortocLásio. Granitóide, anostra NL-99. ¡¡ícóis emzados
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e petrotógicas, que a situação nas ci rcunvi zi nhanças ao .Iimite
oeste das rochas granitóides demonstra uma mudança de
metamorfismo de grau médÍo a grau forte através de reações do
tipo:

2 muscoVita + f quartzo + 2 biotita = 4 feldspato K + I almandina
+ 4 AI^SiO. + 4H^o (a)

¿5¿

2 muscovita + 2 biotlta + 15 quartzo = g feldsÞato +
3 cordieríta + I IIrO (b)

A reação (a) se prooessa a pressões mais elevadas. que 3,5 Kb ou
se dá quando a biotita é muito rica em Fe (caso verificado em
muitas lãminas observadas) . A reaÇão (b) se processa a pressões
al¡aixo de 3,5 Kb. As duas reações podem ooorrer combinadas
conforme relaba WINKLER (1976),

Algrma6 evidências das reações acima descritas são mostradas nas
fotomi crografias V.3. e V.5,

com reìràção às condições de pressão e temperatura, a evidências
de transição de grau médio a forte (mica-xistos ,'Macaúbas" e
"rochas granitóides" da porção oeste d.a região) e as conclusões
chegadas por PEDROSA SOARES (1984) para a região mais a oeste
Figura V.11. ter:se-ia que admitir pressões da ordem de 6 a 7 Kb
(supondo pltrO = F't) e temperaturas da ordem de 650oC a 700oC.
Entretanto, nessas condições de p e T a assocíação cÍanita/
sillimanita deveria estar presente, o que não foi verificado nas
inúmeras lâminas estudadas. por outro 1ado, cons i cle rando-se as
experiências de ALTIU\US (f969, a e b, apud. WINKLER, I976), que
constatou que a substituição de At2O3 da sillímanita por apenas
0,58 de ¡'e2O3, au.rne nta acentuadamentè a pressão necessária para
a sua trans6ö:rmação em cianita. Levando-se em conta, ainda, que
o aparecimento de sÍtlinanita (fibrorita) , nas inúmeras râminas
estudadas (tanto nos mica-xistos co¡no nos grariitóides adjacented
se dá por reações envolvendo diretamente biotitas com ar. to teor
de ferro (Fo tomi crogra fias V.I. e V.4.). pode-se admitir que
esta variedade de Àl2SiO5 seja rica em ferro o que a torna
estáveI a pressões bem mais elevadas do esperad.o teoricamente,
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sem que haja coexistência, nestas condições, com a cianÍta.
Acrescente-se que almandina e cordierÍta são observadas com
muita frequência, e que a cordierita é estãvel mesmo em
temperaturas elevadas, Com relação ã almandina, não foi possÍve1
oÌ¡servar claros crlstais desse mineral em contato com cordierit+
sillimaniLa e feldspato K,

É admitido, portanto, que as reações que evidenciam a mudança do
grau médio para o grau forte, possam ter ocorrido em condições
de pressões elevadas (acima de 3,15 Kb até 7 Kb) com pressão de
HrO i9ua1 à pressão total. Nessas condições pode e deve ter
havido processos anatéùicos importantes os quais ,orÍginaram os
migmatitos e granitos reconhecidos tanto nos mica-xistos como
associados ãs "rochas qranitóídes". os'resÍduos magmáticos, com
muita ãgua e elementos volãteis, d.eram origem aos pegmatitos
abundantes nesta interfácie de metanorfismo de grau médio e
grau forte.

Presume-se que as condições de temperatura não devem ter
ultrapassado 700oC, considerando-se as várias hipóteses e
modelos de WTNKLER (1976) rqryesHrRo (1973), TURNER (I98I),
ÄITHAUS (1967, 1969 a,b, apud WTNKLER, 1976) , HOLDAWAY (1971)
e outros.

Assim admite-se, pelas observações petrológicas feitas, que a
mudança do metamorfismo de grau mêdio para grau forte,
dar-se-ia através de uma fai-xa, de largura variada,
aproxÌmadamente NNE (pelo menos entre os paralelos 16o e 1go
Lat.S) com fimite oeste coincÍdindo, grosso modo, com o limite
W da reglão abordada. Essa faixa adentra nos granitóides com
peguena J-argura ao Sul (região Teófilo Otoni/padre paraíso) e
com alargamento mais acentuad.o ao norte (regíão de pedra Azul) .

V,2,2, EVrDÊNcrAS Do METAMoRFTsMo DE GR.AU FoRTE

Díscutí¡am.-se as possÍveis reações e condições que fevam ao
desaparecimento de muscovita em presença de quartzo e
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feldspato no inÍcio do metamorfismo de grau forte. Essas reações
são sempre possÍveis quando a pressão de água é iguat ã pressão
totaf. Entretantornos casos païticulares em que a pressão de
Hzo é bem ínferior ã pressão tota1, originam-se rochas, sob as
condições de P e T de grau forte da ',zona regional do
hlperstênio".

Portanto o metamorfismo de grau forte pode ocorrer, nas
condições favorãveis de p-T, sol¡ dois casos distintos:

. metamorfísmo de grau forte con pH2O aproximadamente igual à
pressão de carga i

. metamorfismo de grau forte com pH2O muito baixa ou nula e
pressão de carga média a âlta.

No domínio de ""ochas granitóides" e do comprexo Jequitinhonha,
os estudos ÞetrogenétÍcos (petrofógÍcos, petr:o ¡¡¡i¡¡jse s s
observações de campo) reveLaram a existência dos rdois casos de
metamorfismo de grau forte. l

o primeíro caso, observado em lâminas estudadas nc domÍnio das 
l

"rochas granitóides" e no das rochas do Compl_exo Jequitinhonha, ,

reflete paragêneses minerais indicatÍvas de metamorfismo de grau 
i

forte em condições de pHrO igual a pressão de carga (pt) . :

:

As rochas granitóides, (exctrLuÍdos os gran:Lrtos intrusivos pós- 
I

tectônicos e os granitóides anatexÍt.icos) mostram como 
l

constituintes principa:is os seguintes minerais: quartzo 
ì(xenoblásticos, com extir.rção ondulanÈe, f raLurad.os , ãs vezes 
:estirados segundo a laminação tecnônica) ; feldspato_K

(microclina, predominando sobre o ortoclásio, e é micropertitÍcE .

xenobtástica e ãs vezes imposta soLrre a textura da rocha) ¡ ,

ortoclásio (apresenta-se sar¡ssuritizado. , na maioria das vezes " I

estã associado a bíotita e fibrorita) ; cordierita ( xenobJ- ás t icas,
granulares e venulares, às vezes pinitizada, podendo conter
fibrolitas, opacos e halos pelocróicos do zircão); plagioclásio
(variedade maís frequente é o oligoclãsio, quase semÞre
sausuritizado) ; biotita (variedades com mui,bo ferro) . ljxi j:e
localmente alteraÇões para cloríta e está envolvicla ern reaçõr:s
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produzindo fibrolitas. Frequentemente mostra, íncl_usões rfe
zirconita com halos pleocróicos, em alguns casos participa: de
reações produzindo gr anada- al mandí na ; sillimanita (apresenta-se
mais comumente em cristais acícul-ares primáticos estreitos e
alongados, exibindo sericítízações em al_guns casos, e em

cristais retangulares, coexistem com bÍotitas mostrando reações
incompletas a partír dessas onde comumente produzem, também,
óxido de ferro) ; granada (Iocalmente muito freguente, e noutros
casos completamente ausente a varÍedade predomínantemente
identificada é afmandina) ; os acessórios principais são: zÍrcão
(incluso em várias fases minerais, frequentemente observado,
produzindo halos ¡ileocróicos em biotitas e cordieritas) ; sericita
(ocorre como massa na sausuritização de feldspatos K e
plagiocJ.ásios) , epÍtdoto (aparece ern algumas lâminas onde o
retronetanorfismo é bem prorlunciado) ; apatita (frequente na
maioria das rochas granitóídes, é geral-mente representada Ðor
cristais prismãticos bem formados) .

O Co.mplexo ,Iequitinhonha, por englobar rochas diversas como
gnaisses bandados, gnaisses leucro crá.ti cos , gnaisses grafitosos
e quatt¿itos, mineralógi camente mostram composição de acord.o com
seus fitossomas. Entrehanto discutir-se-á aqui a composição
mineralõgj.ca dos gnaisses bandados.,tr das rochas cátcÍo-
silicâticas a eles associados. Como jã foi discutido
anteriormente, no metamorfÍsmo progressivo a tendência é ocorrer
uma uniformização na composição míneral_ógica das rochas
envolvidas. l\ssim os gnaisses bandados apresentam praticamente
a mesma mineralogia das rochas granit6ídes, (salvo nos casos
de gnaisses grafitosos e anfiholÍticos) , mostrando apenas
diferenças texturais passando de texturas granoblásticas (nas
rochas granitóides) para gr anolepi doblás ti cas e
granonema tobl ás ti cas (nas do Cornplexo Jequitinhonha)
(Fo tomi crografias V ,5., V .6., \Ì .7.t -/ ..g., V .9. e V

f0). Por outro lado as rochas cálcio-silicát.icas já mostram
composições mineralóg:Lcas bastante distintas. De um modo geral
essas rochas são represenL.adas l:or anfibóIio (norma]menl-e
trentolita) , piroxênio (frequentemente augita) , titanit.a, opacos
e apatíta. São comuns as solucões só1idas de anfibõIio no



Fotcrnicrrografj.a v, 5 - sitlimanita a parttr da ræção de biotita
quartzo sn coecistência acnr ærdienita mostxardo halos plæcróicos
zirúo - graisses do Ccrnploco Jequitinlþnha, amostra NL-132 A - Njcó1s
cnrzados - Obj. L0 x.

e

de

Fotcnicrografia V. 6 - Sil_Umarrlta associada a ssÍcita sn

feldspato. Grnisse do Ccmplexo Jecruitinlcnha, anostra AG-26.

dos. Obj. 10 x.

cordierlta e

Nicóis cruza



l'otonieografi,a V . 7 - Cordierita apnesentardo halos pleocróicos (ztr-
cão) , ccrn biotitas e peqllercs cristais de f ibn¡olita a partir de roações

e¡n¡olverdo biotita e quartzo. To<ü:ra granclepidoblástica - Ccrnplexo Je-
qritínhrnlra, amostra NL-130. Obj. 10 x.

r'{

Fotcnicrograf ja V. 8 - Evidercia a situação
f ia V.7, æb nicóis sruzados, girardo-se a

tif fcar mellnr o zircão na cordisita) . Obj.

a¡resentada na Fcrnicrogra-
platirn de 45o (para iden-

l0 x. Nicóis cruzados.



Fotcrnicrografia \/ . 9 - Cordierita, ccrn

ricitizada. Mostra c-ristais de f ibrolita.
nta, amostra ÄG-14 (ncrte de pedra Azul).

halos pleocróicos do zircão, se
Gnaisse do Ccrnploco Jeq:itinlo
nicóis cmzados. Obj. 25 x.

!..-'

Fotcrniøografja V. 10 - Cordieita cqn halo pleocróico do zjrcão. el-
guns cristais aciculares de sillimanita (f ibrolita). Gnaisses do Ccrnple<ci
Jeg:itinhcnhn, amostra NL-325-Ð. Nicóis crr¡zados. obj. l0 x.

lo
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pi'roxênio. o quartzo e o feldspato quando presente são
nitidamente neoformaclos, às vezes preenchendo fraturas da rocha.
A textura mais comum 6 a granolepidoblástica.

Petrogeneticamente, as rochas das cluas unidades acima descritas
("rochas granitóicles" e comprexo Jequitinhonha) mostram
paragêneses com coexistência de quartzo-sillimanita-cordierita-
ortoclásio-almandina e biotita (metamorfismo regional_ de grau
forte) . os fe'lldsnatos são constituintes maiores (chegando a
50-552) | sem muscovita primária associada a quartzo e feldspato,
texturas cristaloblástica, principalmente granoblãsticas, e suas
variedades- Nos granitóides a estrutura é maciça a catacl-ástica
enquanto que no comprexo Jequitinhonha é frequentemente
gnaissi ca.

Assi-m podem ser identificadasr no domÍnio do complexo
Jequitinhonhar âs seguintes rochas: quartzo-plagioclásio-biot.ita
- granada-cordierita-gnais se s ; qua rtzo-plagiocrásio-biotita-
sillimanita-cordierita-gnaisses; cordierita-biotita-,g¡rarnda-gnaisses
quartzo-biotita-grafita-gnaisses; e outras que rocalmente são
caracterizadas como granoblastitos segundo WTNKLER (rg76) (como
exemplo pode-se citar os afroramentos NL-330, NL-53A entre
outros) . r,ocalmente essas rochas podem ser designadas como
gnaisses kinzigÍticos por mostrarem semelhanças com os gnaisses
descri-tos por FrscHtrR (1860 , apud MENERT, r97l) . As ::eações
possÍveis para explicar as paragêneses verificadas são aquelas
referidas na seção "Evidências da Mudança do Metamorfismo de
Grau Médio para Grau Forte". AÍnda é possÍvel perceber
local¡nenLe a passagem de muscovita a sitlimani-ta
(Fotomicrograf ias V.11. e V.L2.) (amostra AG 39, a sul de
Almenara) - No domÍnio das "rochas granitóides", são identificadas
rochas de composição semelhante as j á descritas para o complexo
Jequltinhonha, entretanto a estrutura gnaÍsdica praticamente
inexiste. Apresentam sslrullr¡as maciças ou foliadas por
catacl'rsamento. Dessa forma reconhecerarn-se quartzo-plagioclásio
-cor die rit a-s i 1l imani L a- grani t.ói <le s ; bioti t a-qr.rart zo- si I I imani ta
-g rani cói des ; qu art zo- granada-bioti t a- gran i tó i de s ; quart zo-
pl agioc I ásio-g rani tój. cle s ; etc .
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- Cristal de silljmanita a Fn_rtir de nmsccnrite,
Je<,u j-tjnlÐlllEì.Sul de Almenara, anìostra AG-39.

- A megna e(posição da Fotcrnicrograf
Plag ioclás jo sans.rr itizado .

l!

-
Fotonicrografia V 11

on gnrisses do Ccmplo<c>

obj. 10 x.

Fotcrnicrografia V'. L2

rän ccrn nicóis cruzados.

V .ll po
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O segundo caso se refere aos corpos de rochas charnockÍticas
que ocorrem restritamente em alguns sítios como Padre ParaÍso,
Nanuque/Carlos Chagas, TeófiIo Otoni, Medeiros Neto. Tratarse
de rochas que podem caracterizar a "zona metamórfica de grau
forte a hÍperstênio". Estes charnockitos são geralmenbe de grã
grossa, com estruturas porfiroblásticas isotrópicas, que ao
microscópio mostra:n textura granoblásticas ãs vezes cataclasada
com uma acentuada noocristalízação da fase quartzo-feldspática.

O corpo circul¿rr de Padre ParaÍso mostra uma mineralog-la
composta de biotita (rica em ferro e com nÍveis cloritizados);
feldspato cãlcico; hornblenda; sillimanita (fibrolíta a partin
de biotitas) ; hiperstênio (com alteração para hematita);
pi::oxênios não identÍficados (com alterações para anfj.bó1ios) ;
serici-ta e muscovita (como alteracão de feldspato em

sausuritização) ; microclina (claramente superposta a textura
orlginal da rocha) ; apatita (em cristas anédricos) , clorita
(como produto de alteração de biotita) r' zircão e carbonatos (nas
zonas de sausuritização de feldspatos). Acredita-se que a fase
de neocristalização quartzo-feldspática tenha alterado a textura
e a mineralogia original da rocha que mostra evidências de
verdadeiro granulito-charnockÍtico (Fotornicrografias v .r3,
,V.L4 e v .15) .

Noscorpos da Reqião Nanuque/Carlos Chagas¡ podem ser observados
lentes de rochas quartzo-feLds¡báticas assocÍadas aos
charnockitos. Uma dessas lentes num afloramento na rodovia gue
Iiga Carlos Chaqas a Nanuque (ponto MR-1258 c1o projeto
Jec¡ui t-inhonha) , " foi carac teri z¿td,o como verdaclei ro granu-lito o.u

lept-iniLo" (po¡¡fnS et alii, 1978). CaracLeriza-se por apresentar
text-ur¿r c¡rar-rol-:J-ást-ica, equigranurar, grã grosseira, constituída
cle quarl*zo, plagioclási.o, microclina, granada, biotit.a, muscovita
(¡rroclut-o de albc¿racão da biotit,a) , sericita e carbonatos (nas.
zonas cle salrss uritizacão) (l¡oNt'tLS et alíi , LglB') . oÌ¡servanclo-se
as ilescrições pc t-r:olõgicas feitas por esscs aut-ores, poclcria
braL.ar-se dr: granol¡lasti Lo lJor não conter hiperst ôn-Lo. Duas
arnosLras colctådas a sul desse ponto, descrit-as para a presenLe
t-ese, revelaram contudo que õ possÍvel se identificar
hiperstênio, hornblenda (comunente hastingsi t.a e fefro-



Fotcrnicrograf ia \/

do ectinção paralela.
Nicóis cruzados. Obj.

13 - Hiperstênio ccrn reação ¡nra honatitã, mostran

Ctnrnockito de Padre Paraiso, amostra NL-304 B.

10 x.

Fotcrnicro¡raf ia
45o sn relação a

de interfeência.

- Ilipmstênio ccrn reação

da Fotcrnieograf ia V ',

cruzados. Obj. 10 x.

pnra hønatita. Giro de

13, mostrardo as cores
v.14
[Ðslçao
¡¡icóis
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Fotomicrogral-ia V-. l5 tliperstênio com reacáo para
hematita, biotita com reação Ðara fiblolita. Quartzo
(acima) e plagioclásio (abaixo) . Ctiarnockito de padre
P;rraÍso, amostra NL-304.8. Obi . 25 x
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hastingsita) oligoclásior' andesj-na, quartzo, microclina
(neo.fornrada) , albi-ta (em zonas de albitização de ptagioclásios)
olagioc,Lãsios , biotlta (rica em ferro) e granada (af loramento
N1.¡-335 ''À!B) . observarn-qe texLur:as gr:anoblásticas e estruLuras
ntaciças. Poss-ivelmente, l-raLa-se de granolitos charnockíticos
(segundo a classificacão de WINI(LtrR, L976) .

Os corpos charnockÍt,icos a leste de Teófilo Otoni, a julgar
pelos dados de campo e as informações petrogrãficas de FONTtrS et
alii (1978) e os estudos petrolõgi-cos (e¡nbora em apenas 4

Iâminas delgadas de dois afloramentos NL-331 e NL-332),
desenvolvidos pelo presente autor mostram caractêrÍsLicas
petrológicas semelhantes com os charnockitos de Padre ParaÍso.
A mineralogia geral mostra uma constituição com quarLza,
plagioclásio, piroxênio, (enstati.ta e hiperstênio, este úttj.mo
al.terando-se para hernaLita, ãs vezes bronzita) , hornblenda,
granada, biotil-a, aÞatita, uircão, sericita, carbonato, opacos
e muito raramente rutilo. Apresentam estrutura porfiroblásLica
cotn foliação por cataclase e a textura predominante é

ç¡ranoblástica. Devido as paragôneses hfperstônio-hornl:lenda-
biotita-granada-plagíocJ-ásio, e a textura granoblástica, ó

sugest-ivo sua classificação cono "granolito charnockitico"
(cle acordo com hllNKLER, 1976) .

Os de Medeiros Neto mostram estruturas porfiroblásticas e a

textura predominante é granoblástica. Entretanto nas lâmi-nas
estudadas não foi possÍvel caracterizar paragênese mineral que
possa ser sugestiva de rocha da zona do hiperstênio. Ilstas roctras
são const.ituidas em gerat de quartzo xenoblásLico conì exLinção
ondulante, plagioclásio verde, também xenoblástico (identificou
-se alguns olagioclásios como andesina), microclina
xenoblástica com macla polissintétiòa, granada com contornos
ifregulares, alguma biotita as vezes alterando-se a muscovita/
sericita. Estão em contato os minerais quartzo-andesina-granada
e biotita. Dada a textura granoblástica, ausência de muscovi.l-a
primárì-a e a paragênese observacla é possÍvel que se trate. de
granoblastitos (afloramentos NL-424, NL-464 e NL-494).
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Portanto estas duas classes de rochas metamórficas eviclênciadas
nestes dois ca6Õs sugerem o metamorfismo de grau forte. Uma sob
condições de PH2O próxima ou iguaf a pt (pressão de carga) e a
outra de Ptl2O muito baixa ou nul-a e pt (pressão de carga) média
a afta.

V,2,2,], uipótese para coexistência de rochas de grau forte
sob condições de PH2O = Pt e PH2O x Pt

Duas hiÞóteses serão aventadas para explicar a coexistência de
rochas metamórficas de glau forte formadas sob cöndição de
pressão d'água aproxímadarnente igual a pressão d.e carga e sob
condições de pressão dtágua muito baixa ou nula e pressão de
carga média a al- ta.

Uma das hipóEeses é acruela em que admite-se o metamorfismo
progressivo sobre roch.as originalmente secas coexistindo com

rochas com água onipresente em qrand.es quanticlades.

A outra é aquela em que a região é considerada polimetamórfica
sofrendo pelo menos dois eventos metamórficos de grau forte, em

condições distintas.

Na primeira hipótese deve-se ter em mente que as evidências da
mudança do metarnorfismo do grau mêdio para o grau forte se deu
através de reações onde PH2O = pt. Nessas condições ocorrem
processos anatexÍticos com aparecimento de rochas granitóides,
nignatil-os e pegmahÍ Los, al.ém da grande maioria das rochas cle

grau forte que ocorrem envolvendo as rochas charnockÍticas
(sugeridas como representantes dos equivalentes metamórficos da
zona do hipertênio) . Ora, uma situação como esta tem uma
sustentacão frâgiL, visto que o metassomatismo oela aç.ão da
água liberad.a no processo metamórfico foi intenso e deveria
afetar aqueles Þacotes de rochas secas com o met-anorfismo
ocorrendo sob condições de pressão d'água igual ou nróxima à
pressão de carga. J\tuação desse metassomatismo é eviclenciado
pelo alto teor de K2O que estas amostras apresentam quando
comparado com aquelas de granolitos bãsícos (compare os dados
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geoquÍmícos d.as amostras NI-,-304 e NL-305 com o euadro V.Il.
retirado de WEAVER (1980), Ilste autor, estudando terrenos de
grau forte na localidade de palavaram, cídade de Madras, Tamil-
Nadu, sudoeste da India conclui que os granolitos sÍIicosos
(charnockttos) com alto teor de K2O são gerados a partir de
rocllas que sofreram metassomatismo potássico numa fase pré-
metamorfismo do fácies granurÍtico. Essa concrusão é fundamentada
na história evol-utiva d.esses terrenos Que mostram a formacão de
pegmatitos e processos anatexÍticos que precede a do i.

metamorfismo de grau forte. A semelhança geoquÍmica dos

Ouadro V.11. Análises GeoquÍmicas de Granulitos Básicos e
Granul-i tos CharnockÍticos de palavaram

Granulitos Básicos Cha rno ck Í t os

MP91 MP88 MP43 MP27 MP21 MP]-I MP45 MP50 ¡/P24 MPl4 [,P36 MPÌT

SiO2 49,2 49,2 49,'l
froz 0,25 0,gl L,23
À1203 6r6 13'7 L2p
FÞ2O3 1l'52 lL'69 ]4'84
MnO 0t20 0,19 0,20

MgO 22,00 7 ,IO 7 ,4I
CaO I,'24 L4 ,20 9 ,95
NarO l-,08 I,55 2,45
K2o 0,20 0,r1 0,95
P2o5 0r03 0'09 0rt4

49 ,3 50 ,'7 52,0
I,53 I,72 L,69

I2,2 13,0 14 ,0
L7 ,24 17 ,79 19,30

o ,22 0,20 0,22

7 ,ro g tI7 4,32
9,81_ gr61 4r33

2 ,26 3, I0 3, 53

0,68 0 t7g 0,82

0 tlg O ,24 O ,2I

.12,7 74,8 70,6 69,6

0r58 0,23 Ot2g 0,29

13,0 12,7 14,7 l-4,8
5 ,7L 3,23 I rg5 2,44
0,09 0r03 0,02 0,03
o ,75 O ,76 O ,9.6. I,24
2,28 0,'7I r,26 1,63
3,16 2t99 2,42 2,68
2126 4 t26 7 ,29 6,23
0,11 0,03 0,10 0,07

'13,7

0,34

l-3,3

3,43

o r06

0 ,89
I,43
3 r20

3,4I
0,oj

76,0

0,29

12,3

3,04

0,03

0,87
f,56
I,77
3,85

0,03

TIJEð-]_ 99 ,29 98 ,'72 98 t97 100 Þ 3 I00 Jl 100 13 ,83 100,64 99,75 99,59 99,02 99,75

charnockÍticos de Palavaram com os charnockítos da região em
pauta é muito e'streÌta (observar os daclos geoquímicos) .

Entretanto os dados de campo, petrológtcos e petroquÍmicos
parecem indi.car que o enriquecimento em K20 ocorreu durante o
úl-timo evento metamôrfico d.e grau fort.e ou na fase de
micr:o cI íni z ação pós-metamórf 1c.a.

De qualquer forma não se pode descartar esta primeíra
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hip6tese principalmente porsue as paragêneses d.a zona do
hipe¡stênio não são sempre observad.,s nessas rochas
charnockÍticas.

A segunda hipótese, com base no exposto acima e cons iclerando-s e
mecanismos de metamorfismo discutidos anteriormente para a
região, parece maís aceitáveL. Acrescente*se o f at,o que para
sul estas rochas tornam-se mais frequentes constituindo o
denominado Complexo .f uiz de Fora e suas paragêneses de fáceis
granulito são mais c.Iaras. CORDANI et alii (1973) e CORDANI &

TEIXETRA (1979) ínvestigando rochas desse complexo na região de
Juiz de Fora concluiram que as rochas charnockiticas
(pertencenLes ao Complexo Juiz de Fora) são arqueanas, afetadas
pelo Ciclo Transamazônico. Os dados geocronológicos e isócronas
Rb,/Sr para charnockitos de Padre Paraíso mostram idacles.
I¡rasifj.anas. Com base na geogronologia parece mais correto
admitir-se a hipótese de polimetanorfismo com peÌo menos duas
fases de metamorfismo dè grau forte. Uma ocorrida,,em tempos
transamazônicos ou até mesmo arqueano, gerando granolitos
caracteristicos da "zona do hiperstênio". Os charnockitos da
reqião representam re.Iictos dessas rochas. Outra ocorrida num-

regíme tectono-termal em presença de água que impôs oaraqÂnese
de grau forte em condições de PII2O=Pt transformando quase t-o(las
as rochas granolútíoas então exístentes. No entanto, foram
preservados alguns reLictos com transformações metassomátícas
(pelo menos nequele s corpos na porção suf da região aqui
consi derada) .

U ,2,3,1METAMoRFrsMo, EM REGTME TECTôNrco DúrrL, No coMpLEXo
ITAMBÉ E EM.,ROC¡IAS DO ARQUEAT{O.NNDÐ!]ERENCIADO

As. investigacões de campo e os estudos em seções delgadas
revelam uma fase de cisalhamento intenso para as rochas do
denominado complexo Itambé e para aquelas consideradas como
pertencentes ao Arqueano Indi ferenciado.

De um modo geral, com base nas lãninas delgadas estudadas, as
paragêneses metamórficas indicam urn a fase de muclança de
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metamorfismo de grau médio para grau forte (Fotomicrografias
V .16 e V . t7) . Bntretanto ó dif icil estal¡elecer-se
paragêneses claras tendo em vista o intenso cisalhamento das
roclras com neocrj-starização quart. zo-feldspática em provável
regime de metasso¡natismo com aporte de maLeriar por soluções
f 1uÍ.clas.

uma das caracterÍsticas oetrogenéticas mais relevantes, na
ooinião do autorr r€fere-se ao intenso desenvolvimento de
fil¡rolitas ao lonqo dos planos de cisalhamento da rocha. Este
fato é constatado tanto em metaconglomerados, gnaisses e mica,
xistos do complexo rtambé, como em rochas rdo considerado
Arqueano rndiferenciado. Ilm algumas lâ¡ninas foi possÍvel
perceber-se reações a partir de l¡iotitas para silrimanita
(normalmente produzindo, tambÇm, óxido de ferro). Zonas de
milonitos e ou fj.lonitos não foram estudadas em seções rdelgaclas,
entretanto foram detectadas nas investioações de campo. As
fotomicrografias \/.,18, v ,L9, v .20 e v 2L mostram estas

Fo tomicrografia
uma dir:eção que

res, biotitas.
NL-316. Nicóis

V. 22. Fraturamento
trunca a orientação

Gnaisse-bioCÍtico do
cruzados. Obj . 2,5 x

minerais segundo
de minerais plana
tarnbé , arnos tra

de grãos
principal
complexo I
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Fotcrnicrografja V -. 16 - Reações de biotita mais grartzo ¡rroduzirdo sil
Ljrnnita e feldspato. Gnaisse do c¡¡¡p1e<o ltambé, anpstra NL-96 B.

obj. 10 x.

;

F'otonicrografja \J .

con nic6is cruzaclos.

cnrdisita.

17 - A mesna o<posição da Fotcrnicrograf ia antenior
E; possivel c1¡e alguns cristais ccrn halos sejam

}¡"
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Fotoricrogragia V . t8 - Cisalhnmento ccrn desenvolvimento
tas nos planos dessa foliação. Metacorglcrnqado cc¡n matriz
da do c:nplo<o ltamlÉ, amostra NL- 96. Obj, 2,5 x.

l-

de fihroli-
grnissif ica-

V . 19 - Desern¡olvimento de f ihrolitrs ao lorx;o cle

¡ær cisallnmento. Matriz grnissif icada c1e metrcorglo-
NL-96. Nicóis cruzados. Obj - 2,5 x.

I'otouicrograf j.r

foliações gera<las

merado da arnostra
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trotonicrogr.rf ia V

lorgo de folia$es
xo ltamlÉ, ¿l¡noslra

20 - FiLrolitas ccm desenvolvimento prefene'ciar ao
geradas por cisalhamento. Metacorr¡lcrnsado do ccrnple-
NL-96. obj. l0 x.

it--

n&'

f'oLcrnicrcx¡raf j¿ V. 21 - Fibnolitas ccrn desern¡olvimento prderercial ao
lorgo de foliações geradas For cisalhnmento. Metacorglcrnmaclo do a:rnp1e-
xo Itambé, amostra NL-96. trticóis cruzaclos. Obj. t0 x.

b.-
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zonas de cisalhamento com desenvolvimento l-ntenso de fibroÌiÈas.
Note que na ¡'otoml-cronograf ia V -.22 o cl-salhamento trunca
claramente a orientação mineral dada por crlil.stais de biotitas.

Y ,2,t¡, ¡,ürra¡ioRrrsMo RETRocRt\Do E ¡4ETÀssoMATrs$o

Quase todas as rochas estudadas mostram algumas evidêncÌas
sugestivas de retrometamorfi smo, mas são has rochas granitóides
e nas charnockÍticas que se constatam reações de

retrome t amo rfismo er irne tas somati smo inôontestáveis. Alguns
exem¡:Jos desse pr:ocesso são retratadas nas FotomicrografÍas
V.23., V.24., V.25., V.25., V.27., V.28.t v.29., e V.30. e
nas outras já ref erj tlas .

Em todas as lâminas delgadas estudadas a saussutitização de

plagíoctásios e feldspatos (com Várias exceções em microclinas
neoformadas, devido a sua resistêncÍa ou neoformação posterior
ao rel-rometamorfismo) é sempre veriflcado com formação de
serícitas, clinozoisit.as, carbonatos e epidoto. Na maioria dessas
1ãmÍna.s pode ser observado a alteração de biotitas rrard clorltas
e, mais raramente para muscovitas. Esta cloritização de biotit.as
às ve.zes é bem acentuada e noutros casos é muito fraca,
evidenciada pela cor de polarização. Nos charnockLtos ocorrem,
tambérn, re.ações de hornblenda para tremolita e hiperstênio para
hemat i ta .

O metassomatismo é evidenciado pela mlcroclinização, em

cristais xenomórficos neoformados que se superpõem sokrre a

textura pré-existente, sem deformá-1a, em algun,s casos
substituindo plagíocláslos e pela neocristalízação de albitas
ãs vezes em cristais xerqomórficos e noutras como aureó]as de
albitização em plagioclãsios. Nos gnaisses bandados da região de
contato com granitóides foi constatado o metassomatismo com

apor:te de K e Na. Esta onstatação fol feita caracte ri z ando- se
inicial-mente, bandas dom neocristalização de microctina e ou
albita, e bandas circunvizinhas sem neocristalizaçã.o,
significativa, desses minerais (por exemplo: amostras NL-1324 e
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I'otrnlcroc;raf ia V . 23 - Biotitas ccrn cor
alteração para cloritas. Sans.rritização de
sericitas e e¡:ridobo. Granitóide, çrróxjmo a

cóis cruzaclos. Obj. t0 x.

de iolarização er¡jdenciarulo a

feldspatos ccrn formação de
Itaobim, amost¡a NL-1.00. Ni-
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Fotcrnocrograf ia V. 24 - Biotitas ccrn coloração de alteração, que a ni-
cóis cruzaclos (fotcrnicrografia v .23) s¡idêrci-a uma cloritização. Ser.i-
citas e musocx¡itas ccrn lnbitus da f iborolita. nstas caracteristicas mos-
t¡am a fase de retrametamorfisno. Amostra NL-I00. Obj. l0 x.
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F'otcrnicrografja V . 25-Micr:crlirn
A microclina ê neoformada. Ganitóide
Nicóis cruzados. Obj. 2,5 x.

ug lobarrlo f eldspato-X sa.us-r ritizado .

próximo de Itaobim, amostra NL-IOI A.

Fotcrnieograf ia
03. cranitó:¿e
obj. 10 x.

v. 26 -
próximo de

Biotita cloritizada e pla.¡ioclásio saus.rritiza-
ftaobim, arnostra NL-101 B. ¡¡icóis cruzados.



Fotcrnicrograf ia V. 27 - Silljmanita(fibrcfita) a partir da reação de
biotita mais çartzo. Ssicitas ccrn habitus da f ihu:ol,ita formadas duran
te a fase de retrcrnetanrorfimo. Granitóide a leste de Itaobjm, anrostra
NL-104. t¡icóis cruzados. Obj. l-0 x.

Fotonicrograf i.a V. 28 - f ihrolitas formadas ãs o<pensas de biotitas
ccrn alto teor de ferro, dardo ccrno pnoduto, tambän, óxjdo de fero. se-
ricitas ccrn lnbitr:s da fibrolita. Anostra NL-104. Luz Natlral. Obj.l0 x.
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FoLomicrografja 'V, 29 - Mícroclina neoformada erglobardo pl¿g1e"lásio
ccrn auréola de albititização. Ssicitas crcrn lnbib:s de fibrolit.as. Gra-
nitóide ¡róxirno a Itjrga (rxr contato ccrn mica-Xistos do Gm¡:o l,tacáubas) ,
amostra Nl.,-99. Nicóis cruzados. Obj. 10 x.

cj-a. Ssicitização de cristais acicrrl-ares de sillimanita. Gnaisse do Cqg

F,le<o Je<¡ritintnnlra, srl de Almernra, amostra ÀG-39. Njcóis cruzados.
obj. l0 x.
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NL l32ll, e NL-312À e NL-312l]). os dados geoquÍrnicos clessas
amostras quanclo apresentados em diagramas + - K " 1å - Na
(La Roctre) e '1\l + I'e + Tir-------i.= - K) x ,Ãr- * q"'1 ri NJ) (Moine)

¡rlo l,;rrrr-sc crrr dornÍnios clis t-i n Los . Às b.urclas scur ¿por:tc:
siEnificat-ivo de I( c Na situarn-se rìo dornÍnio clas grauvacas ou
próxinro clelas (pocle ter ocorriclo remoção de K e Na?) e as banclas
coln neocri s t.al.i zação intensa , cle microclina e ou albi ta plotam-
se eIIl clclmÍnios ricos c¡n I( e ou Na conforlne. a inbensiclacle e
natureza da neocristalização. Tal metassomatismo deve ser
entendiclo clo tipo em que a ãgua ó o agente de transporte.
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VI ESTUDOS GEOCRONOLÓGI COS

As análises radiométricas fornecem dados nurnérlcos que são
fundamentais para a definição de idades de certos sishemas da
cr<!sta t.errestre. Assim os resl¡ltados numéricos das
investigações radio¡nétricas são interpretados l_evando_se em
consideração a significação fÍsica da metodologia empregada,
associado ao " si gnlf ic ado', geológico.

Em sisl-emas onde a evolução geológica é complexa, torna_se
imprescindível que as interpretações cronológicas sejam
precedidas ou acompanhadas de estudos detalhados de sua
petrogênese. Só assim poder-se-á aquilatar o verdadeiro
signifícado georógico dos números radiométricos obtidos. Desta
forma aos números obtidos procurar-se-á dar o significado
geológico mais exato pos sÍveÌ.

Nos capÍtuIos antecedentes pode-se perceber a complexidade
georógíca na evolução dos vários sistemas rochosos abordados.

Os lltossomas que aquí foram anaLisados radíome tri canente ,
também o foram estuclados petroquÍmica e pe trogené ti camente .

Dispõem-se, entretanto, de um grande número de dados
radiométrÍcos (alguns publicados e outros fornecidos pelo
Laboratórío de Geocronologia da USp) e algumas interpretaçóes
geocronológicas 'feitas por outros autores. Esses dados serão
ava.Iiados e analisados num item precedente ãquele que tratará
da inLerpretação dos dados obtidos excl-usivamente para essa
tese, Tal procedimento justÍfica-se vÍsto os primeíros
corresponderem a dados de arnostras de afloramentos que por
falta de trabal_hos petrogen6ticos especÍficos por parte do
presente autor, no Loca1 exato da amostragem, Ievam a
interprts.tações, na maioria das vezes, de caráter especulativo.
Naque.les casos em que tais dados já foram interpretados por
outros autores cabe apenas a citação como estuclos geocronol6gicos
pré-existentes.

¡
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VL1, nvnlrncÃo r rENrArrvA DE

RRoloNÉrRrcos e síurrsr
on ReerÃo

INTERPRETAcÃo oE nnnos
DA GEocRoNoLoGIAr pRÉ-rx¡srrrures

Os quadros VI. 1. ]. e VI . 1.2 . (.¡\PÊNDICE, anexo) fornecem dados
radiométricos Rb/Sr e K/Ar, respêctivamente, d.a região aqui
abordada e a Figura VI .1. fornece a distribuição destes dados.
Referem-se a dados inédÍt.os e publicados, disponÍveis no
Lbboratórío d.e ceocronologia da USp. Como grande parte do
l-evantamento desses dados foi feito em L979 ê possÍve1 que se
disponha de novos dados (como os da presente tese) e que alguns
inéditos já tenham sido pubticados. Na coluna Referência é
feita a citação bibtiogrâfica do seu(s) respectivo (s) autor (es) .

Os dados radiométricos dÍsponÍveis (euadro Vr.1.2.) no dominÍo
do Cráton do São Fiancisco (porção NE da região) são todos
obtidos pelo método K/Ar e representam a idade de resfriamento
abà¿iLxo de uma dada temperatura de acordo com o sistema
analisado. Das 12 (doze) determinações (n9 de ord.em; 7, gt g,
18, 19t 20, 2L,22t 23, 24, 25 e 26) apenas duas referem-se
a granulitos (nQ de ordem; 19 a 24) e correspondem a análise de
sistemas mínerais, biotita (24) e anfibófio (19) com idades de
2.446 + 80 m.a. e 2.579 + 47 m.a., respectivamente, revefando_se
idades de resfriamento, situando-se no limite superior do éon
Arqueano. três outras amostras, uma em diabásio (n? de ordem 26)
prõxirna de Una, outra em granitóide . (n9 de ordem 2I) e a r:

terceira em anfibolito (n9 de ordem 20) revelaram idades de
I.732 + 34 m,a. (RT), 1.603 + 20 n.a. (anfibó]Ío) e 1.749 + 89
m.a. (anfibólio), respectivamente, indicando idades de
resfriamento pós Transamazônico. A idade da amostra de ng de
ordem 26 (diabádio) sugere épocas tracionais com contribuição
mâgmãtica. As restantes idades K-Ar referem-se a quatro análises
em diabásios com idades de resfriamento em torno de f.000 m.a.
(n9 de ordem: 25, 23, 22 e 8) , e seÍs determínações em rochas
alca.l-inas com ídades de 363 + 4 m.a. até 772 + 24 m.a. As
idades K,/Ar (RT) com valores extremamente baixos como de
363 + 4 m.a. e 377 + 5 rn.a. (n9 de ordem 9) devem ser devidas a
perda de erqônio a baixas temperaturasr sem si$nifícaclo geológico.
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0elerminoções Rb- Sr

Complexo Jequ¡t¡nhonho

Rochos GÌdn¡loides

Rochos Chornockri ¡cos

Complexo M¡gmolito -Gronulít¡co do Bohro

Gron¡los lnlt uslvos

oalerminoções K-Ar / Rb-Sr

EqrEE
tE
0



.166.

As outras determinações referem-se a rochas que muito
provavelmente foram intrudidas em fraturas e ou falhas
cisalhantes ( trans oorrentes ) na zona marginal do craton,
conforme já referido no item Geologia Estrut.urîaf . Três outras
determinações em rochas alcalinas, uma (n9 de ordem 3L) no
limíte entre a faixa marginal do craton e o Cráton do São
Fianc.isco (sistema de falhas transco:rrentes Itapebi/Itororó)
e outras duas no complexo alcalino de ltarantim (ne de ordem 40),
já na faixa tec'L.ôníca marginal do craton, mostram idades de
resfriamento de 429 + 22 m.a., 529 + 23 m.a. e 543 + 15 m.a.,
sendo possÍvel a formação dessas rochas condj_cionadas ao sistema
possÍveI a formação d.essas rochas condicionadas ao sistema de
cisalhamento dútil no Ciclo Brasiliano.

Ainda no domínio cratônico, apesar de modelos de alguns autores
dÍverEirem da opinião aqui apresentada, ocorrem rochas
sedimentares depositadas em regime de bacia intracratônÍca
(Bacia do RÍo Pardo). Essas rochas apresentam idades (isocrônas
nb,/sr) entre 470 + I25 m.a. (CORDANI & IYER, 1976) e 630 + 170
m.a. (CORDANI, I9731 , com Ìazões inicials 0,708 e 0,724,
respectivamente (Figura VI .1.1.), A razão inicial- da isócrona d.e

470 m.a. (0,724), segundo CORDANI & IYER (Lgj6), indica a
existência de trrn int.ervalo de 100 a 200 m.a. entre a deposiÇão
dos sedimentos e d. fechamento dos sistemas. Isto daria uma
idade de 670 a 570 m.a. para a deposição do Grupo Rio prado.
BRfTO NEVES (apud PEDREIRA, 1979) entretanto, com base nesta
ra"zão inicial, enfoca que a idade de sedÍmentação pode ser

o,ao
Fi$lra VI.l.I.
Diagramas Iso-
crônicl)s de Re
lerencj-a dos
l€tas sedi¡en -
tos do ,Grupo
Rio Pardo (re-
tiraò de CCR-
D¡À¡r, 1973) .

Il2

r {( !.¡7l3'66 ) r ' o,70!

n{{s,otur,66}''o,ta.
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Na regÍão que convencionou-se denominar d.e !'DomÍnio Estrutural
Marginal ao Cráton" (item l!. da Geologia EsÈrutural) percebe-se
deformações coru dobramentos superpostos e uma fase de cisáfhamen
cisalhamento, marcantemente frequente, com xistosldacles
subverticais penetrativas que cisafham grãos minerais. Este
domínio abrange rochas do denominado "Arqueano Infiferenciado".
Determlnações radiométricas K-Ar (n9 de ordem 3, ,Lj,.L6t 17, 4-/,
48, 50, 52, 53,54,e 59 - distribuÍdas, nessa ordem, desde NW de
Itambé, passando por ftapetinga, até a região de ltapebi,/
ftapetinga) , revelam idades de resfriamento em torno de 450 m.a.,
comprovando a atuação termal j-ntensa do CÍclo Brasiliano. para
esta região os dados Rb/Sr mostram idades convencionais desde
4.000 ¡n. a. (nç de orclem 4), a NW de ltambé, até 1.000 m.a. (n9
de ordem 51) ern ItapeL¡i. Entretanto são números que carecem de
maiores estudos peLrogenéticos e geocronológicos para as devÍdas
interpretações. Entretanto, procurou-se definir ísocronas de
referência para determinações radiométricas (n9 de ordem 4, 5 e
6) de rochas amostradas em três af l-oramentos a cerca de 20 km a
NNW de Itambé. A F.lgura VI .1.2. mostra od Diagramas fsocrônicos
de Referência para essas rochas índicando d.ois valores de idades
Um de 2.9f I m.a. (Ro = 0,7218) e outro de I.l-94 m.a. (Ro + 0f 7450).
As idócronas obtidas são de péssima qualidade (alta dispersão
dos pontos) e não se dispõe de dádos oetrogenéticos das amostras
analisadas.

FigtrÏa VI. 1. 2i -
Diagramas Isoaó
niæs de l{eferêñ
cia para Rochas-
a NNW de Itanbê .

O ao-s"c

O ðÂ- 606r
\ : t,4z r to-rr 

^Nos-l
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Portanto, parece prematuro concluir que tais números, tanto os
convencionais como os isocrônicos, tenham algum slgnlfÌcado
geológico em termos de idades d.e eventos geodinãnícos. parece
mais cauteloso admitlr-se como números intermediárlos entre
idaldes de eventos Arqueanos e ou de proterozóico fnferior e as
transformações, com abertura parcial dos sistemas, ocorridas no
Ciclo Brasiliano.

No domÍnio do complexo Itambé 10 (dez) determinações Rb,/Sr, em RT,
isoladas mostram idades convencionais, considerando a razão
inicial de 0r705, com valores entre 1.600 m.a. até 570 m.a, (nç
de ordem: I0, 11 ,I2t L3, 14,34, 35, 36e 37 e 38). Representam
amost.ras de xistos, gnaisses e granítõides. Duas amostras com
determinações K,/Ar (n9 de ordem: 32 e 33) em biotíta-xj_stos,
analisando o sistema biotita, indicam idades de 509 + 9 m.a.
(32) e 44L + 23 m.a. que representam ídades de resfriamento do
sistema abaixo de + 250oC. As idádes convencionais Rb/Sr não
permitem uma correta interpretação de seus signÍficados
geológicos, visto que desconhece-se os sistemas analÍsados e
que aparentemente trata-se de rochas desfavoráveis a obtenção
de idades convencionais.

A Figura Vf ..l .3. representa um Diagrama Isocrônico de Referência
onde foram plotados resul_tados analÍticos de duas amostras de
granito fino próximos de Jordãnia (n9 d.e ordem: 42 e 43). A
isõcrona obtida reve.La uma i-dade de I.000 m.a. e razão inicial
relativamente baixa (0,704) para rochas dessa natureza. Fíca
extremamente difÍcil, com apenas dois pontos analfticos e o
desconhecimenLo da petrogênese das amostras anallsadas, fazer
qualquer tipo de consideração sobre o significaclo geológico
desses resultados, DeLerminações Rb,/Sr de três afLoramentos
(n9 de ordem 49, 50 e 51) , nas proximidades de ltapebi, em
gnaisses e mÍgmatitos, fornecem um Diagrama Isocrônico de
Referência com idade de f .257 n.a. e razão inicíal de 0,705
(Figura \/I.:1..4) . Note que as guatro determinações de amostras do
afloramento de nQ de ordem 5I e as três, de migmatito, cle ne de
ordem 49 plotam-se muito próxirnas da origem, enquanto que as
duas determinações de amostras do afloramento de núme ro 50
(afloramentos distantes aproximadamente 5 km um do outro)
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sbøy'¡s

Figura vr'1.3. - Di.agrama isocrônico de referência para rochas
granÍticas dos å.rredores de Jordãnía _ MG e
migmatitos de ttapebi _ BA.

plotam-se, separadas uma da outra, bem dÍstantes da origem. O
diagrama obtido é aftamente discutÍvet, é possÍvel admitir_se
outras inclinações da is6crona. Desconhecendo os processos
geológicos ocorridos em cada sistema analisado, pode_se apenas
sugerir duas hipóteses:

. o vafor de L.257 m.a. cortesponde a idade de metaÌnorfismo e
anatexia dessas rochas i e

., o valor de 1.252 m.a. não tem sígniflcado geológfco de idade,
sendo um núme ro intermediário entre a idade do metamorfismo
.principal- da rocha e a abertura do sistema durante o ciclo
Bras i liano.

No crupo Macaúbas, região de Itinga, sÁ & KAWASITTTA (1976) e
s'Á (1977) obtiveram uma isócrona de referêncía para os xistos,
interpretada por esses autores como idade de metamorfismo que
processou-se a cerca de 659 + 40 m.a. e Ro de 0,7L2. 1\ FÍgura
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vr.r.5. mostra os pontos analÍticos num diagrama Ísocrônico de
referência com Ídade de 564 m.a. e Ro - 0r7trg guando consid.erado
I = 1,42 x rO-f f u.r,o"-l. s.Á (1927) datou os granitos da região
de ÀraçuaÍ com isócrona Rb/Sr, possivilment.e de referência, em
519 + 6 rn.a.. São Eranitos pós-tect_ônicos , fntrudldos nos xistos
aproximadamente na mesma época em que se formaram os pegmatitos
regionais, também daüados por esse autór.

Figura VI . 1.4
Rb6ts¡ 36

- Diagrama ísocrônico de referêncía para rochas
metamõrficas da região de ltapebi - BA

Os demais dad.os apresentados nos euadros VI .1.1. e VI-1.2.
referem-se a pontos isolados com grande dispersão, em rochas do
Complexo .lequitinhonha e em "rochas granltótdes". São idades
K-Ar, todas brasílianas e valores Rb-Sr, convencíonais, t.ambém
mostrando números indicativos de idades brasllianas. É

sugestivo, portanto, considerando-se principalmente os
resultados K-Ar, que os efeitos no Ciclo BrasilÍano foram
regÍonalmente intensos nessa regÍão.
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FÍgura VI.1.5. - Diaqrama isocrônico de referência para xistos
"Macaúbas" da r.eqião de Itinga (isocrona
obtída com dados de Sl1, L977 ¡ recal.cu1ad,a com
base en 

^=I 
,42 x l0-11 -.,o"-1.

VI ,2 , qrocnoNoLOG r A

J EQU I'T I NHONHA

PADRE PARAÍSO

DAS AMOSTRAS ANALISADAS _ COMPLEXO

- "RocHAS GRANITóIDES" - cHARNocKtros DE

As amostras analísadas distribuem-se sobremaneira na oorção
geográfica abrangida pela Folha Almenara - escala l-:250.000.
Entretanûo foram analisadas amostras de afloramentos pouco a
norte de Itamarajú (BR-101) e de outros próximos de padre
ParaÍso.



N9 Campo

NL-100 cNA 4684 170.8 274.4 .t.e0
NL-1018 GNA 4685 214.9 L75.2 3.56
NL-104 cNA 4686 160.8 146.0 3.20
NL-I06 GNA 4687 238.4 332.6 2-08
NL-107 cRÀ, 4688 290.3 294.3 2.6
NL-109 cNA 4689 20-t .6 229 .5 2.62
NL-112 cNA 469l- 25t.6 189.8 3.85
NL-ll3 cNA 4692 209.9 45.3 13.55
NL-114A GNA 4693 281.8 2l-9 -9 3.72
NL-101A CNA 4694 i_67.0 301.9 _1.60
NL-102 cNA 4695 149.3 280.6 1.54
NL-I10 cNA 4190 257 .8 156.1 4.80
NL-104 GNA 4957 160.8 146.0 3.20
NL-113 GNA 4958 209 .9 45.3 13 . 55
NL-1148 GNA 4959 281.8 219.9 3.72
NL-132A GNA 4960 L72.8 119.3 4.2L
NL-1328 GNA 469t 159.0 108.4 4.27
NL-140 cNA 4962 106.1 783.7 0.39
NL-I42 cNA 4963 120.8 571.3 0.61
NL-121 GFGNA 4964 22t.7 110.3 5.85
NL-I22 MrcM 4965 337.6 163.9 6.02
NL-126 cNA 4966 229.I 9I.7 7.28
NL-141 yr rcu 496'7 L77 .7 269 .8 1.91
NL-145 urGM 4968 139.1 383.6 1.05
NL--168A MrGy 4969 203. 8 1093 .2 0.54
NL-170 ufcl4 4970 185.0 148.0 3.64
NL-171 MrcM 5028 324.7 68.8 13.75
NL-130 SNA 497L 189.0 84.8 6.52
NL-116 UEM D4956 301.7 44.7 19.85
NL-312A XGRA D5291 305.9 52.7 L7.04
NL-3]2C XrSTO 5293 220.6 160.1 4.00
NL-3128 GRÃNI 5292 307 .4 89.2 10.05
NL-309D MELAN 5290 15 8. 3 48 .7 9 .48
NL-309C MELAN 5289 98.9 157.8 I.82
NL-309A P.Urc 5288 178.1 98.7 5.25

Rocha No.Lab. Rb Sr
{ SPR) (ppm) (ppm)

QUADRO VT

Rb87 /sr86

2.I

+-. 0.84
+- 0.07
+- 0.06
+- 0.04
+- 0.06
+- 0.05
+- 0.08
+- O.27
+- 0.07
+- 0.03
+- 0.03
+- 0.10
+-.r 0.06
+- 0.2'7
+- 0.07
+- 0.08
+- 0.08
+- 0.0I
+- 0.01
+- 0.12
+- 0.12
+- 0.14
+- 0.04
+- 0.02
+- 0.01
+- 0.07
+- 0 .27
+- 0.13
+- 0 .44
+- 0.36
+- 0.11
+- 0 .28
+- 0.27
+- 0.05
+- 0.15

Sr87 /5186

0.7244 +- 0.0009
0.7409 +- 0.0019
0.7370 +- 0.0012
0.7234 +- 0.0011
0.7315 +- 0.0013
0.7318 +- 0.0013
0.7457 +- 0.0010
0.8255 +- 0.0022
0.7314 +- 0.0014
o.7222 +- 0.0009
0.7243 +- 0.0011
0.7536 +- 0.0006
0.7365 +- 0.0007
0.8240 +- 0.0018
0.7 402 +- 0.0013
0.7430 +- 0.0016
0.7560 +- 0.0014
0.7094 +- 0.0014
0.'7L25 +- 0.0008
0.7604 +- 0.0020
0.8149 +- 0.0012
0.7'7L7 +- 0.0015
0.7240 +- 0.0011
0.7169 +- 0.0014
0.7151 +- 0.0015
0.750I +- 0.0014
0.1'788 +- 0.0016
0.8170 +- 0.0012
0.8614 +- 0.0019
0.0555 +- 0.001-7
0.7 454 +- 0.0015
0.7887 +- 0.0016
0.7855 +- 0.0016
0.7327 +- 0.0019
o .7623 +- 0.0021

]dade . (* )
(m. a. )

754' +- 87
707 +- 57
702 +- 54
62l- +- 78
650 +- 62
7L7 +- 67
729 +- 45
623 +- 23
499 +- 48
752 +- 99
876 +-106
709 +- 36
691 +- 50
616 +- 22
664 +- 48
633 +- 46
838 +- 46
789 +-436
857 +-248
664 +- 39

127 4 +- 45
642 +- 30
698 +- 87
793 +-l-65

1305 +-324
868 +- 53
377 +- I-Ì

LI99 +- 42
553 +- 16
6t9 +- 17
708 +- 48
584 +- 24
596 +- 25

1063 +-110
764 +- 44



Continuacao.. -

N? Campo Rocha N9.Lab. Rb
(sPR) (ppm)

NL-308D- GRANT 5287 I87.2
NL-308C dGRA 5286 31r.1
NL-308A GRÀNr 5285 268.0
NL-3058 CHARN 5284 164.0
NL-305A CHARN 5383 158.2
NL-304C CHARN 5281 189.4
NL-304A CHARN 52 80 150.3
NL-304E CHARN 5282 141.0
¡¡-3118 cALSr 5299 163.8
NL-324A GNAKI 5294 95.8
Nt-325A GNAKÏ 5296 7'10.4
NL-3258 GNAKr 5297 202.2
NL-325D GNAKI 5298 160.9

(*) Razão Inicj-al = 0.705 pa.ra lambda = L.428-IL/anos

orlADRo vr. 2.2

Sr Rb87,/Sr86
(ppm)

QUADRO Vr .2.7

463.1 1.17 +- 0.03
6'7.4 13.50 +- 0.38
76.8 10.18 +- 0.29

501.8 0.95 +- 0.03
408 .2 1.12 +- 0.03
422.0 1.30 +- 0.04
462.7 0.94 +- 0.03
42'7 .7 0,96 +- 0.03
186.3 2.55 +- 0.07
161. 9 I.'72 +- 0 .05
112.1 4.42 +- 0.I2

7 8.9 7 .4'7 +- 0 .2L
67 .2 6.98 +- 0.20

sPK NO.CAI\.ÍPO

4599 Nr-102

4962 NL-130

4963 NL-l-148

Sr87 /3186

0.7175 +- 0.0024
0.8176 +- 0.0017
0.7913 +- 0.0020
0.7156 +- 0.0018
0.7184 +- 0.0010
0.7206 +- 0.0018
0.7166 +- 0.0013
0.7178 +- 0.00I4
0.7370 +- 0.0021
0.7316 +- 0.0013
0 .7 62'7 +- 0. 0017
0.7848 +- 0.0017
0.7760 +- 0.0021

MATERTÂL ?K

Bio - GGN 6.75l-9

Bro - GGN 6.7910

810 - GGN 7.5695

rdade (* )
(m. a. ¡

AR 40 B-AD
752 ERÞ:o (èòsrP,/g)

2-6248 1.4080E-01'

748 +- 188
585 +- 2L
594 +- 26
784 +- 2oL
835 +- l-39
840 +- I44
863 +- L76
937 +- 181
81 6+- 83

1083 +- 102
9L2 +- 49
748 +- 32
713 +- 35

L.0L'7 2

0.5000

L.5426I.-04

1,56998-04

êR;TM. Tmax ¿DADE
(C) (na ) (na )

4 . 58 489.7 4 47 0 .43

^ 
1')

2 .60

520.45 506.64

480.10 46'7 -73
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Um total de 48 det.erminações racliométricas pelo ¡n6todo Rb-Sr,
sendo três, também, pelo método I(-Ar¿\. constibuem o universo de
dados radiocronológì-cos obtidos para a presente tese. Os

resultados rclessas rcleterminações são apresentaclas nos Quadros
VI.2.1. (Rb-Sr) e,/r.2.2. (K-Àr) .

Das determínacões Rb-Sr(RT), obteve-se oito díagramas
i:socrônicos, alguns aparentemente reÐresent.ando isitcronas
verdadeiras outros, claramente, tratam-se de isócronas de

re fe rênc i a.

De un modo geral, estas isócronas não podem ser qonsideradas
como "h)oas isócronas", tendo em conta que algumas são definidas
por um número muito reduzido de pontos e outras não mostram um

satisfat.ório alinhamento desses.

As interoretações geocronológicas dessas determinações
radi-om6tricas foram embasadas nos princÍoios fÍsicos da
geocronoloqia e na elucidação clara da petrogênese de cada
amostra analisada. Esta petrogênese inclue desde informaçóes
det¿hlhadas colhidas no campo (feições,,texturais e estruturais,
relações rdé contato, mineralogia, etc), análises e

interpretações geoquÍmicas, petrolõgicas e estruturais.
Obviamente gue nos capÍtulos, antecedentes e mesmo nesse a
apresontação dos temas obedece uma í-,tica de regionaliclade, e só
são ¡ncncj-onadas particularidacles ¡:untuais, quanclo esl-ritamente
necessãrias ao perfeito esclarecimento das questóes regionai-s.

As tr:ôs cleterminações radiométricas pelo método I(-Ar referem-se
a duas amostras de rochas granitóides oróxÍmas de Itaobim
(NL-102 e NL-114) e uma de qnaisse bandado na região de Giru
(NL-f 30) . T'rata -se de determinações radiocronológicas do
sisbema "bi.oti La" . Retratanr, portanto, idades rcle resf riamento
abaixo cle 25OoC, com valores r.:nt:rc: 500 nì.a. e 47() nì.a.

Os valores obtj.dos analisanclo-se l-¡iotitas pelo métodc¡ K-Àr, s;ão
coerent:es corn acluolas de terminaçõcs obtidas por outros auLores
Ðara a regiãc-¡. lìevc.Lam urna icì.rclc de resf ::iamento clessas rochas ,

em torno. de 500 m. a. , a tem¡rcr.rturas al¡aixo de 250oC.
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As inLerpretações dos dados obtidos pelo método Rb-Sr (em

rocha total) serão encaminhadas no sentido de^analisar e

interpretar os resultados dos dj_agramas isocronÍcos.

o Diagrama rsocrônico da Figura vr.2.r. foi obtido através de g

pontos anarÍticos de rochas coletadas em afloramentos
semelhantes próximos a cidade de Itaobim.

o,775

o,760

o,745
lrswD ' L0342
cotF. coRrìFt.

NL-rOO
ìL- tol 

^

r,oo 2,OO 3,OO 4,OO 5,OO

!
!

Figura vI.2.I. Diagrama isocrônico para qranítóides de Itaobim

Das nove amostras que compõem o diagrama, três foram analisadas
petroquimicamente (NL-l0IA, NL-109 e NL-121). OS dados
geoquimicos dessas amostras, quando analisadas atravõs dos diagrar,ras
"La lìocho" (+ - K " + - Na) e "Moine" 1Al T Fe + T! - K) x
(Ar + [-'e -l-'fi - Na) nrostram que as mesmas ptotam-se no campo

das,déorigêrn, possivelmente, a partir de rochas sedimentares.
Entret.anto, a relação de Al, K e Na das três amostras fazem-nas
situar-se em domÍnios distinbos nos diagramas acima referidos.
Esta diferença no quimismo pode ser devido tantci ã composições
originalmente distintas como causadas pel-o aporte de K e Na nos
sistemas.

Os estudos petrológicos das amostras que definem esta j sócrona
demonstraraln que:

ouffioà'''''
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. Träl-anì-se de rochas que foram submetidas a metamorfismo de grau
forte em condições de pH2O = pt (pressão total superior a
3,5 Kb e temperaturas superiores a 600oc) , com coexistência
de quart zo-biotit a-si tlimanl ba-cordieri ta- ortoc lãs io-gr:anad"r
(por ex. : a¡nostras NL-l-12 , NL-f04, NL-l-02, etc) t

, Tais rochas foram subrnetidas a metanorfismo retrograclo, a
baixa T, evidenciado cl-aramente pela cloritização de biotitas
(por ex.: NL-100, NL-101A e B, NL-I04, etc) e a sausuritização
de feldspatos (com alteração para sericita, carbonatos e
epÍdôto) ;

. A neocri s tali z ação de microcl-ina, em cristais xenomõrficos
substituindo plagioclásio ou englobando-os, e a
neocristalízação de albita, em auréolas em torno de grãos de
plagioclásio, é sempre observad.a. Tal- fato pode significar o
aporte de K e ou Na no sistema, por metassomatismo etn que a
água foí o agente de transporte.

A isócrona obtida pelos (nove) pontos analÍticos (com
alinhamento quase perfeito, e MSWD de I,0342) revela um valor
de 655 + 22 m.a., com uma razão inicÍaf ,r87 7sr86 de 0r7079
+ 0,9832. Este resultado pode ser considerado como idade de
metamorfísmo de grau forte dessas rochas, pelas seguintes razões:

. o caráter de metamorfismo regíonal progressivo de oeste para
leste parece evidente;

. a rochas que compõem a isócrona em questão estiveran sujeitas
a condições de P-T, na qual praticamente todos os sistemas
minerais presentes foram formados, com possÍvel aporte
metassomático de K em fase fl-uida proveniente de material de
nÍve.l crustal inferior (próximo do manto) , daÍ a razão inicial
refativamente baixa (cons iderando-s e que trata-se de rochas
recristalizadas) ;

. mesmo com a reccÍstalização e formação de novos sistemas na
fase de retromorfismo, com a abertrtrra cle alguns ou parte de
alguns ninerais, e aporte ou retirada de Rb e ou Sr, o
processo deve ter sido semelhante àquele de homogenei. zação
i s otópi ca ;
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. a neócrÍstalização de microclina e albíta deve ter ocorrido äs
exÞensas de K e Na do próprio sistema. Ocorreu numa fase
tardi-tectõnica dentro, ainda, do Cíc1o Brasiliano,
ocasionando, no máximo, um Þequeno rej uvene s cimen ho da idade
de metamorfismo.

Pefo exposto é possÍvel que o diagrama isocrônico da Figura
VI .2.1, represente uma isócrona verdadeiïa. São grandes as
possibilidades de cogeneticidade de seus pontos analÍticos, dado
as evidências de uma evolução petrogenética muito homogênea em

te rmos regionals.

Buscando reunir amostras pe tro genét ic amente semelha.ntes e com

características geoquÍmicas ssrãö iclênticas, pelo menos muito
próximas, reuniu-se num mesmo diagrama resultados de

determinações radiomõtricas de quatro amostras de afforamentos
distantes (amostras de afLoramentos da região Jequitinhonha,/
Àfmenara) . Estes quatro pontos definem uma isócrona que é
mostrada na Figura VI .2,2..

A colinearidade desses guatro pontos é boa (com MSWD = 0,3268) .

A isócrona mostra um valor de 644 + 39 m.a. com razão iniciaÌ
g¡8779186 de o,7o6z + o,0006.

As anáfises petroquÍmicas interpretadas utilizando-se os
dÍagrarnas "La Rocire" e "Moine" mostram que as mesmas plotam-se
no domÍnio de rochas Ígneas. Observações de campo indicam
tratar-se de rochas anatexÍticas. pe trolog icamente se pode
observar texLura de rocha Ígnea com resti.L.ös rde minerais
metarnórficos cllnÐ fibrolita e cordierita.

É possÍvel que esta isócrona de referência traduza a Ídade da
fase meta¡nórfÍca princÍpal (9rau forte) em condições de pH20

igual ou próxima a pressão d.e carga com processos de anatexia.
Note que o vafor de 644 + 39 m.a. é coerente com o resultado
obtido na isócrona da l¡igura VI .2.1.. Bntretanto, esse
resultado, dada a qualidade de isócrona e, principalmente por
conter pontos de afloramentos distintos, não pode ser considerado
como indÍcativo seguro de idade do fenômeno geotógico
sugerido.
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__ _ _ __ - - _ __ _ _o-:
0,7t5

o.7to

o,?o67

o,70õ

o,7oo

Figura VI .2.2. - Diagrama isocrônico para granitóides e
anatexitos da região entre Jequitinhonha e

AIme na ra .

Uma isócrona construÍd.a com base em apenas três pontos
analítícos, mas que merece ser discut.ida, é a representada pelo
diagrama Ísocrônico da Figura VI .2.3.. Trata-se de determinações
geocronológicas de amostras de un único afl-oranento, de rocha
granÍtica ".sensu 1ato". A rocha mostra foJ-iação cataclástica
evidente, cor cinza claro, aspecto mosqueado, granadÍfera, de
grã fina. É cortada por um dique de rocha escura "granÍtica',,
com mineral metãl-ico branco e granada.

Figura VI- .2 .3. - Isócro
na VerdadeÌra para
granitos a 16 km a E

de I taol:im.
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A amostra NL-308C corresponde ao díque d.e rocha granÍtica
"sensu la1-o", provavefmente granodÍorilica, com foliação
cataclâg.tica semel-hante às estruturas da encaixante, altamente
granadÍfera a corn irnúme ros cristais idiomórficos de um mineral_
metáli-co de cor branca (não ídentificado) . Às amostras NL-308A
e NL-308D, coletadas cerca de 20 metros Þara leste e oeste,
respe ctj.vamente , da amostra NL-308C, corresponde a um pacote
homogêneo de rocha granitóide foliada, de cor cl-ara, ric.a em

granada e apatita. As duas úItimas amostras são clararnente
cogenéticas, enLretanto a amostra NL-308C não tem a mesma

evolução e origem das anteriores, Petroquimíc amente a amostra
NL-308C ploLa-se nos diagramas "La Roche" e "Moine" no clomÍnio
das rochas Ígneas (como era esperado) enquanto que as ênlostras
NL-308À e NL-308D plotaú-se no domÍnio das sub-þrauvacas.Os estudos
petrológicos não revelaram paragênese mineral com coexisE.ência
de bíotita-siLlimanita-ortoclásio-cordierita, como observado na
maioria das rochas graniLóides. A textura é granoblástica
equigranul-ar, mostrand.o estrut.ura de císalhamento dos grãòs
mÍnerais.

Entretanto, os três pontos analÍticos dispõem-se em perfeita
colineauidade. Não fosse o fato de apenas duas amosLras
cogenéticas estarem definindo a isócrona, esta poderia sem
dúvida, representar um diagrama isocrônÍco verdadeiro. Todavía
é possível que a idade de 571 * 3,5 m.a. e razão inicial de
0,7080 represente o episódio geológico de intrusões granÍticas
sintectônicas.

A FÍgura VI .2.4. representa um diagrama isocrõnico de

referência, para rochas granitóides de afloramentos distintos, a
Ieste de ltinga. Duas amostras próximas a esta cÍdade e uma

na BR-116 (entre Ttaobim e Padre ParaÍso) , com caracteristicas
petroquÍmicas e petroLógicas semelhantes são representadas
nesse diagrama, A isócrona é mal definida, não há colinearidade
dos pontos, O resultado de 482 1- 102 m.a. e Ro = 0r7L05 + 0,0003
não pode ser interpretado como idade, a 1uz dos fenômenos
geológicos aÍ ocorrldos. EnLretanto serve para registrar a ação
tectono-termal no ciclo Brasiliano pelo lnenos na recristalização
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de sistemas pré-existentes, com desequilÍbrio Ísotópico,
granl.tõl.des, devido a atuação dest,e ciclo.

Figura IV.2.4. - Diagrama isoarônico para granitóÍdes a Ìeste de
Itinga.

Próximo a Jequitinhonha, na rodovia que liga esta cidade a
Itaobim, num afloramento na zona de contato dos gnaisses do
Complexo Jequitinhonha com "rochas granitóides" pode-se
caracterizar'mígmatitos gerados por anatexia envolvendo "rochas
granitóides" pré-existentes e rochas de origem para-derÍvidas
(hoje g.rraisses do Complexo JequÍtinhonha) . Coletaram-se nesse
afloramento mais de 6 amostras para a obtenção de uma isocróna
verdadeíra. Destas amostras apenas 3(três) (NI-,-3094, NL-3098 e

NL.309C) mostraran teores de Rb e Sr favoráveis. Das três
amostras a úníca {ue guarda as caracterÍstícas de paleossoma é

a amostra NL-3094, Nessa aÌnostra percebe-se reações de muscovita
e biotita para fibrolita, esta coexistindo com cordÍerita
granada e orboclásÍo. A textura predominante é lepidobfástica
com o de senvo lvimento e superposÍção de uma textura
granoblástica. (dada pelos cristais xenomórficos de feldspatos e
quartzo) . No diagrama "La Roche" ,* - * " + - Na) plôtam-se
na interface de .rochas Ígneas para arcósios.
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Os três pontos analÍticos mostram uma tendência isocrõnica
(rigura vr.2.5.) cujo valor de 490 +'61 m;a. ê razão in:i:cial '

Ro = 0 ,72L5 nã,o pode .ser considerádo ' como idade da miigmatiz.ação.

O exposto acíma e a não coL ine anidade ' 'dos trêsìpontos
(comprovando a jã demonstrada'não cogene ti c:Ldâde ' 'dos mesnos)

sustentam ta1 afirmaEão. um número ',de' anáIises ' radiométricas,
nesse ...a f loramento, poderá conf irmar ou até mesmo mostrar uma

idade r(e respectiva razão inicial) ,mais próxima daquel-es

valores anteriormente encontrados (+ 650 m.a. e Ro,:.0,7070);

o,760

o,74O

oJ2 r5
o,7¿o

0,70o

Figuïa VI..2.5. - Diagrama isocrônico para migmatítos próxirno a

Jequi tinhonha

Nas proximidades de Gírú, os estudos de campo (no contexto de

gnaisses bandados com "rochas granitóides") mostraram estreita
semelhanÇa com o afloramento descrito anteriormente" Entretanto
os estudos petrológicos revel-aram tratar-se de gnaisses bandados

com metarnorfismo de grau forte cujo bandarnento é proveniente da

díferenciação metamórfica e não por fusões parcíais. Não

tratando-se, portanto' de rochas migmatíticas.

Os estudos petroquímicos revel-aram por exemplo que duas amostras

coletadas l0 centÍmetros uma da outra (NL-I324 e NL-1328) uma

melanossomática (NL-1328) e outra leucossomática (NL-l-324) 
'

plotam-se em domínios bem distintos nos digramas de "La 'Roche" e

COE F, CORÂEL.:0.9919
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"Moj,ne" (grauvacas e arcõsios) . No caso presenl-e o leucossoma
(NL-123À) plota-se no domÍnio das grauvacas e o meLanossoma
(NL-1328), com claro aporte de K (microclina e ortoclásio),
plota-se no d<¡mÍnio dos arcósios. fl clar:o que isso não
significa que originalïente Lral-avaftl-se, de rochas sedinenbares
com alternãncias de leihos arcosianos e leitos grauváquicos. Um

processo em que bandas são enriquecidas em K e outras permanecem
inalteradas, ou com empobrecimenho em K, parece mais óbv¡|o.
Observou-se que esse processo deve ter ocorrido com outros
elementos como Na.

Por essas razões Þrocurou-se construir um dÍagrama j.socrõnico
que fosse definido por Ðontos relaÈivos a amosEras com mesmas

caracLeristicas .' Þetro1ógicas e ou petroquÍmicas. A FÍgura VI.2.6.
retrata essa isócrona com u¡na idade de 590 + 33 m.a. e Ro=0 r 7089.
Esse resultado deve estar representando a idade de metamorfismo
principal. (grau forte) dessas rochas (Complexo Jequitinhonha) . R

titulo de ilustração foram plotados no diagrana isocrônico da
Figura VT.2.6.. Os resufLados radìométricos das ,lamostras NL-132B
e NL-l30 (sem que estes pontos interferissem na determinação da
idade isocrônica) , e pode-se observar que apesar de suas idades
convencionais (l.Ig9 + 42 m.a., para a ämost.ra NL-I30) é

possÍve1 traçar-se uma isócrona paralela a do digrama com razão
inicial mais alta (e mesma idade).

COEF COßnEL. = O,99¡lO

o,7oa9

o,7oo

2,50 5,OO 7,5O IO,OO ,rlo6%,"",rluo

Figura VI .2.6. - Isócrona verdadeirîa para gnaisses próxi.mo a cj.rú



F¡S.YI .2.7 - Diqgromo isqcrônico - cnolsses prox. o ltomoroJU

o,aoo

ê-87

itswo . ã,2159
COEF. CORREL.:0,9190

Fl9.V¡ .2.8 - Diogromo isoc16nlco-Chornockitos prox, o Podre Poroíso

Î , æ1j",.e"
ï(.ía"'

MSOlr . O,3? 7 O

COEF. CORRÊL.! O,9{64
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Outra ',isó.crona foi definida para rochas gfnaís.sicas do Complexo

Jequlti'nhonha. TratafiFse.. de gnaisse.s bandados que ocorrem ' a

norte,.de :Itamaraju/ onde,-o lnetamorfismo de grau for'te é ;bem "
def inlido,êm...rl-âminas ìdelgadasl. S.e Le cÍonou-,se ,,entre ,rdez amost'ras,
quatro. cujas .car acte rÍs ti'ca$ 'petrotóg i cas e - pe troquÍmic.as 'mairs

as aproximan r.da 'cogeneticidade rì O :di agrarna is ocrôni oo da ' Figura
vr.2\,'7. é .'definido pe..,las. de terminaç,õe s ',radioméitrlcásr ;de s s as 

'

quatro amostras ; 'A r,.não colineaü.idade dos pontos deve-se ,

possivelmente, a fen.ôrtrênos de metassdmatísmo :na díferenciaçãô'
metamótfica" ou.. a não côgeniticidade -das amostras com diferentes
razões iniciais. Entretantor..o seu resultado de;.642 * 6:7 m.a.
com razão inicial :ð,e '.0 ,.7.169'7 , é perfei'tamente compatíveI 'com os

demais. resultados que. indicam a idade de metamorfismo principal
de gr.au .forte.

No corpo. ,charnockÍti co de. Padre ParaÍso ,for.am inicialmente.
estudados alguns afloramentos nos quais coletoú-se 'uma suihe de

amostras: Muitas dessas ðmostras apresentaram teores de Rb e Sr,
na anál-Íse quantitativa de RX, muitp próximas, e foram
descaitadas. Apenas cinco arnostras foram analisadas (outros

afloramentos foram estudados petrologicamente) .

Dessa forma o diagrama isocrôníco da Figura VI .2.8. foi obtido
com todas as determinações radiométricas disponÍveis sobre
rochas charnockíticas a hiperstênio próximas de Padre ParaÍso.
Pode-se notar que apesar de cínco pontos analÍticos, a isócrona
é mal definida e o erro é extremamente grande. o resultado
obtido, 7I4 + 2O3 m.a., é completamente inadequado ã

interpretação de seu significado geoJ.ógico. Considerando-se as

partícu1arí dade s petrológicas e as hii-'póteses aventadas no i tem

metamorfismo, pressupõe-se que mesmo um número maÍor de pontos

analÍticos (amostras gue ainda revelem paragênese com

hiperstênio) , contj-nuará havendo dispersão dos pontos no

diagrama, e as idades obtidas não representarão o úItimo evento
metamórfico (do cicl-o Brasil-iano) . CORDANI et al-ii (1973) e

CORDANT & TErxErR.A, (1979) concluiram que os charnockitos do

Complexo Juiz de Fora, na região de Juiz de Fora, são rochas

arqueanas afetadas pelo cíclo Transamazônico. Esses autores

I
1

l
l
l



admitem que todo o complexo, na região-tipo, sofreu
re-homoneização isobópica do Sr87 corno ïeflexo do metamorfismo
brasilfano, claramente detectada nas datações K-Ar. Mapeamentos
regÍonais indicam a contínuidade fÍsica desse complexo até a suI
c1a região abordada (ALMEIDA & üITWINSKI , 1984) . Portanto ó

possÍvel admitir-se, como hipótese, que "inl-iers" isoladas de

charnockitos em "rochas granitóides" e em gnaisses do Complexo

Jequitinhonha representem rochas não totalmente recristalizadas
nas condições de P-T de grau forte (onde PH2O = Pt) no Ciclo
Brasiliano. DaÍ as determinações radiométricas Rb-Sr mostrarem
valores distintos, de amostra para amostra, conforme o grau de

recristalização de cada uma. Quando esses resuftados são
pfotados em diagramas (sr87/sr86) * (n¡87,2¡586¡ o"orr"
fatalmente, a não colinearidade dos pontos. DaÍ os números
obtidos não representarem idades. entretanto, pode-se admitir
um significado geológico co$o g aqui exÞresso.

Pelos resultadd.s, anáIises e interpretações expostas nesse

capÍtuIo, constata-se uma possibilídade de parte da região
(excluÍdo o domÍnio do craton do São Francisco na porção NE)

representar rochas de vida crustal antiga submetidos a vários
processos termo-tectônícos, magmátlcos e, talvez, sedímentares.
A hìstória dessa vída crustal tem seus regístros demonstrando
envol-vimento no ciclo Brasiliano (inclusive no fácÍes granulito),
pelos fenômenos tectono-termais ocorridos neste ciclo.
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YI L EVoLUçÃo THcTnNo.TEP.lvilL:'!lA;P,EGIÃ0 ,,î r : '

A reÇião .,¿ cordada engloba rdomÍnlos estruturais ' distintos r' '

reconheci,ëlos por diver'sos ,.autores Gomo 3

. craton do São. FranÕiscoi na oorção rnordeste desta região ;'-':

. Uma faixá marginal a este, ond.e a Eaixa de Dobramento Araçuai
cruza a Zona o.rienteil tque se estende para,sul). '

"Se, como supôs ALMEIDA (1979), o. Çinturão Móvel Costeiro rio

norte .dar província1' , r (Provincia r Mant.üquéira - ALMEIDA'et alii,
Ig7'7\ "ê extensão do .que Êe apresenta no leste da Bahia, Ónde

foi poupado pelos eventos termo-tectônicos 'brasilianos r â ,

hist6ria:geotõ9ica da,:reqião Ieste. do craton do São Francisco
permite inferir-.se..a .da Zona OrÍ:ent aI antes de ter sido eIa
prófundamente afetada'pelos eventos do Proterozóico Superior"
(Ar,t'ßrDA. & LrTI{rNSKr, f984).

Admitida esta hipótese, a região faz parte de um cinturão móvel,

estabel-ecido no Proteroz'oíco InferÍor, ou até mesmo no final do

Arqueano. As rochas granulÍticas de idades adqueanas e ou

proterozóicasinferÍores,dosu1daBahia(extremoNEdaregião),
oscharnockitosahiperstêníodePadreParaíso,Teófi1ootoní'
Nanuque/Carlos Chagas e Medeiros Neto, representandor' como ì

hípotese, restos preservad.os, de rochas gr¿nulÍticas do Compl-exo 
l

Juiz¡de Fora que estende-se para suf (com idades arqueanas no 
l

local-tipor e re j uvene s cimento Ísotópico de idade controvertida), 
)

sus.tentarlro que supôs ALMETDA (1979).

Durante o Cicfo Transamazônico fenômenos termo-tectônicos,
magmáticos e possivelmente sedimentares afetaram o presumÍvel

cinturão. No su1 da Bahia episódios de feldspat izaçáo,
mi.gmat.ização e de intrusões graníticas e granodiorÍticas mostram

i.dades geocronológicas transamazôni cas . INDA (1976) e INDA &

BARBOSA (1978) admítem uma fase deformativa transamazônica que

mostra s-planos, representados sempre por foliações, com

qbliteração quase total dos 91anos primários, altamente

penetrativas, relacíonando-se a diversas ordens de dobramentos
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similaresT.com alto ffuxo. Mostram direções N-s com mergulhos

vertica.i.s ou muito fortes .:caindo para ..Ieste. Transpõem diversos
nÍveíá . . Ii'to1,ógícos 'e' são f i'equentemente crenulados '

No rêstante..,da área desconhece-set ao' certo''a história'
transamazônÍcâ..do ,ci¡turão r''Ínas nuito 'provavelmente adquiria ' '

a par,tir ilêsse ci.clo; maio mobilÍdade 'crust'a1 ''É;pedsÍvel íque

nesse, ciclo ltenha ocorrido a sedimentação de grande parte das

rochas. do Ccjmplexo Jeguttì,nhonha e complexo Italnbê, com

subsequente deformação' e' metamorfismo. Provavelmente eventos de

mignatização e tectonismo causando me'tamor f i smo e '
rÇjuvenescímento'isotópico,'sobre rochas pré'exÍstentês t também

ocorreram. Grande parte das "rochas granÍtóides" devem ter sído

geradas durante eêses eventos, como produtos de metamorfismo '
anatexia e ; migmaùÍdimo.

Em gnaisse do Complexo Jequítinhonha 'e em mica-xistos e gnaisses

do complexo Itambé foi reconhecida uma xistoSidade penetratíva'
com desenvofvimento de cristais de biotita, originada pela mais

velha fase deformativa observada. (Ver ítens lv '2'4' e- fV'2'5)'

Supõem-,se que estas estruturas foram gerailas durante o ciclo
Tran sa¡nazôní co, dadas algumas evÍdências estruturais e

metamórficas (ver Geología Estruturaf e Metamorfismo) I e que as

biotitas reÞresentam refictos da paragênese mÍneral gerada

durante o metamorfismo.transamazônico, No domÍnio do Complexo

Jequitinhonha esta xistosidade é relacionada å Fase 3 de

deformação (a mais antiga obseruada) e foi denominada sn-l. No

domínio do complexo ltambê ela estâ reLacionada também' à
última fase deformativa observada (correlacionada a Fase III de

deformação regional transamazônica descrita por TNDA & BARBOSA'

1978) e foi denominada Sn.

No domínio do craton do são Francisco, este cinturão consolidou

-se no fim do Ciclo Transamazônicor como é indicado pel-as

determinações K-Ar, de vafores entre 1.700 e I'800 m'a' (ver

capÍtu.1o de geocronología) . No'restante da régião, e

provavelmente para sul , manteve-se o caráter de mobilÍdade

crustal até o final do Proterozóico Superior'
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' Nò Proterozóico supeïior a quase totaridade da região, excruída
a porção no exhremo nordeste (Craton do São Francisco) , foi
profundamente afetada pelos eventos te rmo:te ctônícos do cÍctro
B,rasi f iano.

Neste ciclo os metassedímentos seguralnênte acumulados em bacia
geossinclinal ensiál-ica, são representad.os peros metamorfitos
do Grupo Macaúbas que têrn sua história manifestada craramente
na Zona Ocídentaf. Na regíão äbordada, apenas uma pequena área
onde ocorrem mica-xj.stos ,,Macaúbas", no IimiLe oeste dessa
(a W do meridiano que Ðassa por ftinga e entre os paralelos
16030's r7o30's) , oode ser considerada como renrésentat-iva do
regÍstro dessa sedimentação.

outro registro de sedimentacão ocorrida nesse ciclo, na reeião,
refere-se aos metassedimentos de baixo metamorfismo da Bacia do
RÍo Pardo, deoositados em condições cratônicas ou, como sugerem
ÀIME IDA & LITWINSKI (1984), em regime de ,'bacía trafogênica
desenvol-vida sobre a borda do Craton".

As estruturas brasilianas e o ¡netamorfismo regional ocorrido há
cerca de 650 m.a., que caracterizam a Faixa de Dobramento
AraçuaÍ, na Zona Ocídental , mostram polaridade em direção ao
craton a oeste, com ìlm crescente metamorfismo em direção ao
cinturão móvel, apre sentando na região metamorfismo do fácies
anfibolito, processos anåtexÍtícos e j-ntrusões d.e rochas
granÍ ti cas .

Na zona Oriental, excluÍdo a porção norte (Arco do RÌo pardo) e
nordeste da regíão abordada (Baixo Jequitinhonha) ,,ia luz Cas
informações e interpretações estruturais, metâmórficas,
oetrográficas, petroquÍmicas e geocronológicas ora disponÍveis,
e aqui discutídas, se Þode admitir que ela constihui o
ernbasamento pré-brasiliano intensamente reestruturado pelos
eventþo tectônicos, metamórfícos e de granitização do Cidlo
Brasiliano. As princir¡al_s informações e Ínterpret.aÇões que
sustentam taI tripótese são as seguintes:

. A constatação de uma fase deformativa mais antiga (Fase 3) ,
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transamazônj,ca na hipótese. -do 'presente.autor, que gerou a

xistosidade. sn'-1, corn deserÌvolviBent.o..de . biouìtas ,do complexo

Jeq uíÈi ñhöiihå,;., ' ','

. o metamo¡rf ismo , de gr'au ,f,orte (em condíções ''de ''PH¿o I = .Pt) . ;

que ori'gír,rou,os ìgnais.ses bandados do Comp lexo iJequitinhoriha
(diferenciação metamórfÍca): , desenvolveu-s'e 'sintectoni cameàte ås. ì,

Fase 2 e Fase 1 de 'deformáções (xistosidadè ìSrr e ' Sn (+ .1 e
dobramentos Dn e Dn + I,); ')i

. os ïesultados geocronol6gidos indicando ídades em torno de

650 m'a. Þara o metamorfismo principal- :(acima referido) dbs

gnaisses bandados do Complexo Jequitlnhonha;

. Processos de anatexia gerando grani.tos é migmatibos com

idades em torno de 59 0 m::a. i . l

. re j uvenes cÍmento isotõpico em rochas granitóides com

metamorfi.smo de grau for'te (em condiçóes de PHro = Pt); 
ì

. re j uvenes cimento isot6píco em rocÈras charnookitícas a :

hipe rstênio ;

:

. metassomatismo com aporte K e ou Na durante e após o I

metamorfj-smo de grau forte no Ciclo Brasilíano.
i

. Soe-rguimento diapÍrico, princioalmente dos macíços de rochas 
i

granitóides e charnockÍtices ' com deformações de estruturas 
:

de rochas circunvizinhas (Grupo Macaúbas e Complexo 
i

Jequitinhonha), e ret rome tamor fi smo pronunciadot 
ì

. estruturas geradas pela Fase 2, em gnaisses bandados do 
:

Complexo Jequitinhonha, com direções axÍais e xistosidade Sn 
I

p re feren ci al-mente NS' com caimentos para E,

. deformação progressiva da Fase 2 Para a Fase 1, gerando I

dobramentos superpostos.

aporçãonorteenordestedaregiãocorIespondeàqueIaque
ALMErDA&LITwINSKI(t984)assimacaracterizam:.'Asestruturas
brasi1ianasquecaracterizamaFaixaÀraçua:Í,naZonaocidenta1,
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encurvan-se para leste no Arco do Rio Pardor cruzando o
Cinturão ¡nóve1 costei.ro, marqeando o l-imite ainda discutÍve1 do
Craton de São Francisco no SuI da Bahia". Na época em que est.es
autores conceituaran a região, como tlranscríto acima, não
se dispunham das informações aqui aþresentadas. AssÍm, não foram
reconhecidas nos trabafhos desenvolvidos para esta tese, as
seguintes estruturas brasilianas e o metamorfismo regional:

. estruturas (dobramentos,e falhamentos de empurrão) com
polaridade em direÇão ao Cráton;

. aumento do grau de metamorfismo regional , do CráLon para o
centro da faixa;

. nem, tamÞouco , sedimenLação em ambiente geossinclinal durante
o Protcrozóico Superior.

Apesar disso, as informacões obtidas não elucidam ao certo toda
a história da evolução tectono-termal , dessa parte da região, '

no Proterozóico Superior. Entretanto, esclarecem o principaf 
l

regime tectônico a que esta esteve submetida na época dos 
i

eventos responsáveis pelos grandes falhamentos ínversos da 
iFaixa ÃracuaÍ, na Zona OcidentaL. 
:

Um regime tectônico de cisalhamento dútil corresponde a úItima :

e tafvez a mais imÞortante fase deformativa do brasiJ.iano, nessa 
ìárea. Ðste cisalhamento dútil associa-se a falhamentos 
itranscorrentes. O sistema de falhas, com branscorrência, no i

alinhamento Itapebi-Ttororó, Iimita o Críton do São Francisco , '

noSuldaBahia,separando-odaregiãocommobi1idad'ecrusta1no
Proterozóico Superior. i

Este regime tectônico afetou roóhas aqui consideradas do Arqueano
Indiferenci.ado e aquelas do complexo Itambé. Configura uma

faixa em arco, margeando, o Críton do São Francisco. Na porção
ENE, esta faixa apresenta uma largura de aproximadamen t.e 40 km
(9rar1departecobertaporsedimentosneocenozóicos)queaumenta
gradativamenteaoeste,chegandoamaisde70kmnapor:çãoNW.A
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área dessa faixa constituÍda de rochas da unlddde Arqueano

Indí f er'eñcÍado . f oi denomínada, no.capÍtulo de Gêologia '

Estrutural, ,de "DomÍnio Est,rutural- 'Marg1na] ao'cratonl'¡ ''

As pr.incipais ' estruturas brasilianås que caracter'i zam ;esta ' faixá'
margitrhatr ¡ ao ' crä.ton são :

. Dobranentos apertados com tendênoi a'ia rci salhamento ¡ ' :

. xistosidade com transposição de atitudes gue acompanham a ì

forma de arco dessa falxar''sempre verticais a'subverticafs '
Esta xistosidade é normalmente associada a zonas com

falhamentos retilÍneos de rejeito hori zontaf ' r{ fålhas
transcorrenÈes) ;

. estiramento de seixos em meÈ acongl-ome Èados e geração dé uma

fotiação de cj-.salhamento de direção a¡rroxÍmadamente EW: I

'desenvolvimentointensodecristaisdefibrolitasaolongo
dessas xistosÍdades e foliações''principalfôente, âs

desenvofvidas segundo direções v'lNi;v e EI{' Estas xistosidades

e foliações geradas por ci salhamento 
. 
t runcam cl-aramente a

orientação de mj.nerais Çûno biotitas '

Portanto, sugere-se para esta faixa marginal ao craton' uma

evolução tectono-termal- no brasiliano, num regime de cisàlhamento

dútil com geracão de falhas transcorrentes' Este regime

transiciona gradualmente para um regíme de falhamentos em

empunrão na porção do extremo NW da faixa'

A Figura VIi.t. ilustra,, através de um bloco diagrama, o modelo

compreensivo do arcabouço tectônico do nofte da Provincia

Mantiquei.ra Þara o Proterozóico SuPeríor' Este modelo foi
idealizado com base nos fatos expostos nos capÍtulos antecedentes'

SCHERMERHORN (198I) propôs um modelo geotectônico de um orógeno

bilateral , cuja ampla zona axiaf se situaria no embasamento

exposto no cinturão costeiro brasiteiro e o embasanento

retrabalhado do Oeste Congo, com faíxas móveist representando

entidades autônomas, desenvolvidas margeando os cratons do São
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Fig. VIl.l - Modela comprssa¡vo do orcobouço fsctônico do norts do provlncio Monllquoirs,

Francisco (Faixa araçuai) e do Congo (orógeno do Congo ocidental).
A zona med.iana teria sofrido uma ação t6rmica expressiva que
promoveu soL¡re ela um forte metamorfismo e sua ascensão. Em

decorrência desenvol-veu-se a orrbgênese nas duas bacias later.ais
(I'¿rixa araçuaÍ e Faixa do Congo Ocidental) .

I-IASUI et atfi (f978) procuraram defÍnir uma única entidade de
faÍxa móvel marqeando a área craLônica São Fráncisco - congo,
integ::ando a Faixa Araçuaí ã Faixa Congo Ocidental.
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TROMPETTE (f982) propõe uma cadeia ensiáIica de dupla vergência

denontlnada ,,cadeia Ribeira w-congol'¡, ìc,uj a .história evolutiva é

resumj-da por este autor da.seguinte rmânei'r'a: ì' '

"1. i ndividùali.z ação . em 'uln perÍo'do;entÏe' 1¡ 750 a 'L050 m'a." de

dois gr:abens ou aulacógenos" sobre : 'as ' mar'gêns ¡da' f útura

cadeia 'lbr as il iana ou pan-afnicána '(entretantot Ô cr

sincronismo da. sedimentação \ibari na- Z adini ana , Maqumbi ana

e talvez Sansikwa da, sedimentação Espinhaço, falta ainda

demonstrar:). Estes grabens estão oreenchidos ooÐ sedimentos

detrÍtj-cos espessos 'e vulcanltos ácídos;

2. em torno de I.000 m.a. indivldual i zação de uma bacia

subsidente central , bordejada Þor' duas bacias marginais mdis

oumenosnítidamenteseparadasdabaciacentralporjfundos
aItos, 'correspondentes 'aos depósitds ìkibarÍanos e Ðspinhaço;

3. orogênese, cujo motor principal é térmico (SCHERMERHORN'

l98I) ' Þromovendo um forte metamorfismo na zona central e

a vergência, ou o cavalgamento'dos depósitos Espinhaço e

equivalentes sobre as bacias lateraist

4. uma espirogênese forte ao nÍvel da bacia central' cuja

SuDer-es trutrrra está quase inteiramente erodida, contribuindo

para torna,lt as cadeías marginais unídades independentes" '

osmodelosdeSCHERMERHORN(198r)'HASUIetafii(1978)e
TROMPETTE Ã982) , expostos de forma bastante resumidä acima'

não se aplicam a região aqui abordada' pelos seguintes fatos:

. a suÞosta região mediana, gue corresponde ao domÍnio das

unidades rochas granitóides e Comolexo Jequitínhonha' mostra

estruturas brasilianas geradas r)or efeitos de eventos

claramente compressívos EI¡I ' Não existe hipótese para exolicar

os rlobramentos gerados pela Fase 2 (brasiliana) em gnaisses

do Comold.xo Jequítinhonha (com planos axiais de direção

aÞroxímada NS e com mergulhos muitas vezes de baixo ângulo'

para E) sem que seja admitido um evento deformativo

compreensi.vo de E para w' Falhanentos de baíxo ângulo' com

superfÍcie de deslöcamentot mostrando mergulhos para E (como
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os verificados no córrego São João em rochas granitóides, e

en inúmeros outros focais no Complexo Jequitinhonha) , também,
só podem ser gerados por uma com,oressão de E Þara vü.

. A faixa marginal ao Cráton do São FrancÍsco, no sul da Bahi.a,
mostra claramente uma tectônica de cisalhamento dútil (mesmo

em mica-xístos do complexo Itambé) , sem þolaridade estrrutural
em direção ao craton e sem vestÍgios de metamorfismo
progressivo. Não oodendo, portanto, ser consíderada como

continuidade da Faixa Aracual- .

. A hectônica de falhamentos de empurrão na Faixa AraçuaÍ,
afetando' rochas brasilianas, mesoproterozóicas e até mesmo

arqueanas, numa faixa de mais de 300 km de largura, gerada
aÐenas pelos efeitos da ascensão e aumento do grau geotérmico
da inf ra-estrut.ura do cinturão móve.l costeiro, é de dificil
acei tação.

. o soerguímento diapÍrico da unidade "rochas granìtõides" é

atestado pelo retrometamorfi smo ímposto sobre uma paragênese
metamõrfica de rìgrau médio e grau forte cfaramente brasiliana
(650 n.a.), Esse é o únÍco fato que constata a ascensão de

parte da regíão e é de magnitude Ínsuficiente oara provocar os
efeitos termotectônicos ve r j-fi cad.crs no suposto orõgeno
bi fateral .

\/, J-, cot'rct-usõrs

A 1uz das considerações agui
somos levados a concluir que

região teve uma história que

abordadas e dos fatos expostos,
a êvotúção termo-tectônica da
pode ser assim sinteti zada:

No Proterozóico Inferior, ou até mesmo no Arqueano, a região
esteve sujeita a episódios de magmatismo, metamorfismo e

tectonismo em regime de cinturão móvel, (lue estendeu-se tanto
Þara norte como pa:ra sul . Este cinturão, díspõe-se segunclo uma

direção aproximadamente NS.
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. Duranbe o Ciclo Transamazônico, a reglão como um todo,
manteve-se com mobilidade crustal . Fenômenos te rmo-tectôni cos I

magmáticos e possÍvelmente sed.imenl-ares afetaram o cinturão
retral¡alhando rochas ¡lré-existenLes,
Estruturas com orientações NS ficaram impressas e são ainda
reconhecÍ.veis.

. Ao final o Ciclo Transamazônico, entre 1.700 rn.a. e I.800 m.a.
parte da reqião consolidou-se (Cráton do São Francisco) e o
restante manteve-se em ambiente de mobilidade crustal.

. Os efeitos tectono-termais e de sedimentação no proterozóico
Superior ating.iram a reglão sob, condições de peto menos três
regimes di stintos:

a) Umf em regime de reativacão da falhas, magmatismo fissural
(rochas al-caLinas princinalmente) e sedimentação (Bacia do
Río Pardo) em condições plata6'ormais, ocorreu no extre¡no
nordeste (Cráton do São Francisco) .

b) O outro, em regimê tectono-termal de císalhamento dútil,
Þrocessou-se segundo uma faij<a margeando o Cråton do São
FrancÍsco., no sul da Bahia. Produzi u d.obramentos com

tendência a cisalhamento e inúmeras foliacões de

xistosidades com transposição. Sob condições de aLta
temperatura ocorreu ¡netamorfismo de grau forte (talvez de
grau médio a forte) .

c) O terceiro, em regime termo-tectôDíco produziu metamorfísmo
de grau forte (em condições de PH2O = Pt.e altas
temperat,uras) i magmatismo (intrusöes batolÍticas de
grani.tos) i anatexia com migmatização e pegmab.iti z ação;
sedimentacão e meÈamorfismo (mica-xistos do crupo Macaúbas);
re j uvene s cimento isotóÞlco de rochas oré-existentes
("rochas granitóídes", charnockitos.. e Compfexo Jequit.inhonhd
Þe10 menos duas fases de deformacões (xistosidades,
dobramentos, falhamentos de empurrão e f::aturamentos) i e
um soerquimento 'd'r¡pÍrico, prínciDalmente de "rochas
granitõi.des" com re tromet amor fi smo "proflcuo". Este terceiro
regime afetou toda a porção central e sul da reglão.
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- Dados cal-cuLados para o "DJ-agrama La Roche" de
amostras. de gnaisses e rochas calciossillcátl
cas do Complexo Jequltlnhonha (a) e complexo
rtarnbé (b ) .
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Nr.,-138

NL- 32 4A

Nr_-3248

NL-324c

NL-325A

ALZ

alsse para gra-
tó1de- (grartitól

gra-
leu

bandado
lcfossil-icático
lisse bandado
Lciossillcática

to de cal-
licãtica no

ranÍto de Pedra

Jegulti-

materlal
feldspátf

NL-3258

mag = mi liatomogramas



a.6.

Conlinuação Quadro V.4. . . .

(b)

Amostra r4z K* Na? M ¡nag K nag Na ÍEg
J 5--^a Qb se rvaç õe s

NL-316 0 3r 45 r,23 0 88 53 -BB -53 ti
co

Nr-,- 317A 7,50 2,03 278 9f ('(' 2 5
Gnalsse bandadc
L¡anda anfibolí-
tica

NL- 3178 4,90 4,40 )10 182 t13 99 -38 unalsse banclado
banda leucocrá-
tica

NL/-318 0,78 2,93 0,92 399 15 40 s8 93 ita-)¿istc
transrJosi

I, r0 )o) 2,04 300 75 89 f1 Biotlta-xi
NG-58 6,81 4,r5 2,25 252 106 98 -22 -14 Biotita-xi,sto
NO-59 6,46 4 ,00 L,92 239 r03 83 -21 -3 ta-gnaisse

NO-62 6.39 0 1, 55 111 0 67 79 T2 sse
3A 5, 98 3, 98 r .47 221 102 64 10

s,15 4 ,40 0,75 f91 113 -1 I -49 3l
NO-67 6 .35 4, 50 2,40 235 115 104 -37 -26 llto
NO-68 8.40 4 .65 0 311 r19 0 -l-5 104

59 0,22 0. 48 466 6 149 l_37

Obs. : mag = miliatomogramas



a.7.

QUADRO .V.5., - Dados calculados para o "Dlagrama La Roche
r.eferentes a îochas do "Grupo Macaúbas

Obs. 3 mag = miliatomogramas

AmoSÈ A,tZ K8 Na8 Àl- nng K mac Na nag Ar,,_
t1\( Ob servaçõe s

NL- 3 06 8,24 3, 00 T,65 305 77 25 30 Mlca-xisto

r{o-25 9,25 0,Lj r,30 343 4 56 110 58 it
NO-26 7,72 2,95 l-,60 286 76 70 l9 Xisto calcffero

NO-28 6,53 1,95 2,40 242 50 r04 31 -,)2 sto
NG-29 3,67 !t45 L, 15 136 JI 50 I -5 ç¡rartzo-biotita

xisto catcffero
NO.3I L,2a 0,57 0 44 l5 0 0 15 ccm

NO-32 0, 0; 0, 04 0 L 0 0 I ti
NO-35 15, 04 5,07 f,88 557 r30 82 56 104 crcråierí
NO-37A 0,62 0 ,44 0 23 1l- 0 -3 HOCnA sLl-icosa,

extremankìnte
sulfeLada

NO-46 5,42 L, 48 0 20L 38 0 29 67 ca



QUADRo V.6.. - Dados calculados para o "Dlagrama La Roche',
referentes a "rochas granitóldes", charnockitos
de Pe Parafso e outras

l1

I

.l

Amos t r A.LZ K8 Nag AI nng K mag Na nag 3" Ob se rvações

NI¡-140 t¡Jt, 3, 68
.)oo

280 94 130 -I -37 cranttóide

NI-r-14t 7,83 4,40 2,85 290 113 t24 -16

NI¡-L45 ?ÔQ 3, 40 3, 08 295 87 134 I] -36

NL-142 7,62 4,25 2,55 2,82 r09 II] -15 -17

NI,-I68A 7,77 4,35 2,35 288 111 t02 -15 -6

IU,-170 1 ,49 4,95 278 127 106 -34 -13

NL-171 7,5r ,45 2,70 278 114 117 j2J_ -24

NIr l0LA 7,7r 3, 95 0 285 101 0 -6 95

NI-rI01B 7,34 !,97 ¿ tu 0 86 90 4
Faixa nesocrã-
tica no grani-

NL-l-02 7,79 t0 2,90 288 54 J26 42 -30

NL-l_04 7 ,74 t,60 2,Bo 287 a) 122 4 -26

NL-106 7,82 4, 80 2,75 289 12o -27 -24

NL-107 7,9r i, 55 2,45 293 t42 r06 -44 -8

NL-109 8, 84 4,45 0 ltQ r14 0 -5 I09

Nr,-110 8,52 4,75 1,90 315 r'22 83 -r7 22

NL-112 8,01 4,32 1,95 297 tlt 85 -12 I4

NL-II4B '7,90 3,95 3,15 292 10t- 137 -4 -4U

NIrll-6 7,4I ,05 2,r5 2'75 15s 93 -63 -1

NL-121 7,43 ,40 2,18 275 r38 95 -46 -3

NL-1218 7,74 4,95 2,ro 247 L27 91 -31

NIrl2 2 ,00 2,lg 28A t28 95 -36 -2

Obs. : mag = mlllatcrnograrnas



?$rþstra ALZ K8 NA? A't nng K nìag Nå mag
Þ1- u
J #*u Ob se rvaçõe s

Nr,- 12 6 7,19 4,45 2,55 266 tt4 111 -25 -22

NL-300 I,27 L, ó¿ 2 t58 306 47 IÚ 55 -10
Gnalsse -
Valadares

NL-301.B 5,24 o,97 0 L94 25 0 40 65 Qralsse-gran
toa5knde
Tbófilo Cì on

NI/- 302 7 ,72 2,40 2,40 286 61 r04 34 -9 a I kn de ru6-
fllo Otoni

NIl-304E 7,5I 4,30 2,45 278 110 106 -l-7 -13 ito
Nr-,- 304¡' 7,58 4,45 1,95 2Bl_ 114 9 Charnocklto

Nr.-305A 7,57 5, 13 2,02 r32 B8 -39 5 Charnoclilto

NI/-125. 7,70 4, 30 2,I7
?B?

110 94 -15 I

NI,-3OBC 7,30 4,84 2,28 270 124 99 -34 -9 Dlque

Nr,-308D 7 t98 2,08 1, 90 295 tt B3 45 Itr

NL-3088 7,06 5,26 2,04 26r 135 89 -48 -2

NIr 30 9A 6,78 5,00 Lt45 25r 128 63 -44 )1

NIr30 9C 4,75 It29 1,39 176 33 60 26 -1

NL-309D 4,70 1, 88 l-,45 174 48 63 10 -5

No-81 6,68 3, 55 2,85 247 91 ].24 -9 -42

NL-320 8,70 6, 05 2,05 322 155 89 -48 18
'anu

. Bacia

Obs. : nag = nillatdnograaas



(a)

OUADRO V. 7.

AJnostra

NT,-132À

r30

NL-1328

FeA

NL- 311_

6,39

- Dados cafculados para o "Diagrama ¡loine" (4

T18

3,36

NL-312A

(A¿ + Fe + Ti - Na) referentes a amostras de,3
calcios s i li cáticas do Complexo JequÍtinhonha

0,60

E îE

NL-3128

]A¿fiAg

0,72

4 ,83

NL313A

I, 07

364

4,'78

NL- 3I38

218

0,61

Fe üaqi

1,50

NI- 3I4

0,95

300

'r14

t ta

0, 36

247

Timag

60

NL-324A

1,43

0,48

27I

NL-32 48

94

6,02

I2

0,72

255

Nr-324c

K.¡Ëg

86

15

3,63

273

I, 47

t otr

85

22

88

Na nag

305

0,12

? oq

q?

NL- 32 5D

27

13

0,'r2

". ^t

361

Obs. : mag = miliatomogramas

88

59

)ñ

0,72

0

I02

7

A[+Fe+Ti --
3"

86

54

09

0

^ ÃÁ

7.

100

7

2t7

64

107

75

o .66

5 .2A

IO

2'7 0

rjgll! - K) x

L29

0.

75

I

65

15

93

gnaisses e rochas
(a) e complexo Itarrré (bI

)q6

o ,66

66

73

A¿+FE+T1.--__--T--Na

53

,),40

0

31

51

7L

79

380

84

r15

2

,qq

Át

t63

0

t5

r27

0

50

78

f5

'l ?6

t6

35

-32

97

ìn

39

93

q

obse rvaçõe s

111

48

L4

r07

0

.inar-sse bandado
leucos s oma

lq

RÔ

51

)

52

T26

l_4

61

166

a1sse.þandado
lanossoma

I7

6

qô

da

11r

79

5

Gnar-sse þandado
me lanos soma

0

Áq

67

57

1T

Ie

69

0

107

sse.banda

r02

40

sse

117

lq

-7

55

'ìq

163

GnaÍsse com apor
te de Na

t11
134

cnaisse ban

tica
dado

Gnaisse ban

Gnaisse bandado

bandado

li
?o



Continuação do Quad.ro V.7-

(b)

Amostra

NL-316
NL- 3l_ 7A

NL- 3I78

Fe?

6 ,64

NL- 318

Ll ,63

Tie

NL- 3

0,96

2,17

NO- 5

AZnag

I ,99

NO-5 9

6,04

0, 18

NO-62

c ?o

0

278

0 ,70

? ?q

Fe mag

l-82

3,64

o.72

118

399

ô 6ar

2,L4

208

638

Ti mag

0,40

300

t. 15

7

39

25

0,33

68

L ,96

20

2

108

239

r.88

41

K mag

0,13

23't

2,94

96

0,13

88

4

5 .94

60

0, r0

22].

Na m¿ìg

91

15

65

0, 84

'I 91

113

15

'Q

r,40

23

53

t2

5

A¿+Fe+ti ----_---Á

88

75

lll

20

I

466

75

99

?q

106

-42

7

14

40

103

q?

85

89

I n6

\¿+Fe+Ti

-38

98

0

I
lo2

2

81

99

t7

t13

-7

67

-Il ct

62

29

r15

88

2

64

tìq

-24

ob servaçõe s

1

L34

104

6

94

-2L

48

0

18

-37

l0

Bioti

-24

2I

2:7

tq¿

L'7

tlta-xisto

ccln

43

tfta-gnalsse

Gnaisse Quartzo

l
127

1 R?

licática

â-xi s to
1

p

F
-



a.I2.

- Dados calcu]ados para o ."DÍagrama MOINE"
(è4+=1IÅ - K) x ,44$uatf - Na) referenres a

rochas do Grupo Macaúbas .

QUADRO v. 8.

QUADRO V.9. Dados ,calculados para o "Dj-agrama MOINE"

(n¿t'fJ!+ - K) x ,è¿+=lg! - Na) rererenres a

"rochas granftóides". charnockitos de Pe ParaÍ-
so e outras

Obs. : mag = miliatomograma

Ti nag lK nag



a.13.

Contínuação do Quadro . V.9. ' . .

rnag = mj.li atomograma s



I

QUÀDIìO v. l0

AMOS TRA
t0 (Na2Gl-K2O)
---ñ[ro|- I0 (Fe I OrTi Or )

A{203

NI-,- I4 O 5,91_ 5,00 1, 08

NL- 141 6, 18 4 ,8r 1,04
NL- I4 5 5 ,47 4 ,63 1, 11

NL-142 5, 95 2 ,07
NL-f6 BA Ê, 1) 4, JJ J, frþ

NL- 17 0 6,54 4.92 a 11

NL- t7l- 6,34 4 ,7I 2 ,20
NL. 10 1A a )1 4,7 A 2,12
NL* I O ]-B 1, 93 E .)t L,7 3

NL- 10 2 4.38 4,9r I,37
NL- 10 4 5,54 4 ,8L r,02
NL- 106 6 ,42 4,79 1, 16

NL- 10 7 6,6B 4,65 l_,35

NL- t0 9 1 tl 4 ,II l-,05
NL- 1t 0 5,15 3,95 3,65
NL-l-12 5,18 4,43 3,6I
NL- I14 B 6,04 4,63 1 0?

NL_ I16 7 ,27 5,08 1,40
NL- 121 6,73 5 ,23 r,34
NL- 1218 6,01 4 ,90 0,55
NL- 12 2 6 ,26 5,03 1,63
NL-f26 6,47 o.94
NL-300 3,63 4, 40 2,40
NL-3018 1, 1B 7 ,40 5,69
NL-302 4 ,20 5,90
NL-3048 5,98 4,45 a ,26
NL- 3 OF 5,58 4,59 " oÊ

a . 14

- Dados calculados IJara os Diagramas
l0 (Na^O+K.O) 10 (Na2O'f KZO)
--ñ!hi " sio2/^r2o3 e ---ft;%

l0 (I'e ?O?+ -t'i O.)

-nv# 
de MOINE(1969), referente a,.'2"3

"rochas grarriLóides", charnockil-os de Padre
ParaÍ so e ou l-ras



Continuação do Quadro V. -10 ,

A!..20 3

NL-3OBD

NL-320
r"-305^



Nç

ORD .

DETER)4I}TACÔES Rb,/ST,

PARALELOS 15066 ' -

I
t
2

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

10

]1
llA
L2

13

i1

Nç

42L8

Àa t o

3878

37 40

37 47

37 63

37 42

37 43

3 887

4 0r2

4 001

a-33 9

433 6

J Õ f i

N9

CÄMPO

QIADRO r/r. 1.1
(ROCHA TOTAL) , EM ROCHAS DÀ REGIÃO LI¡4ITADA GEOGRAFICÀ¡TENTE PELOS

18oo0r' LAT. s ú pEl,os l4ERrDrANos 39oc0, - 4zoal, LoNG. w.cr.

EGJI4RN23 2A

EG J¡4RN - 21

BA-67A

BA-678

BA- 6 7C

BA- 68A

BA-688

BA- 68C

BA-68D

BA-68E1
BA-6SE2

BÄ-6982

BA-6981

¡4r-L0-588
l'{r-L0-587
14 r -L 0 - 5 67

Mr-L0-551
ì4 r-L 0- 53 6

ROCIiA

Gnaisse

Gnaisse
Gna isse
Gnaisse
Gnaisse
Gnaisse
Gna.isse
Gnaisse
Gnaisse
Cran 1to
Migmatito
Anf ibo l- ito
AnfiLÐ1ito
x isto
Gnaisse
Gna i sse

X isto
Gnaisse

Rb
(ppm)

103,5
220,8

51, 6

64,)-
o)t¿

I <1 0

85,9
o1 ?

87 ,9
ô1 e

74rI
5r,8

qo

)¿.
2!0,7
13 1_,5
I trî Q

1 t.^ '1

r72,r

br
(pgn)

66,0
1.' o

96, r
IL6,4
152, 0

98, 8

L43 t3
62,6

r02,5
11Ê t

13 0,3
oô <

1 À- '1

'1'1 0

11, 0

7I,L
45,0

Rb8 
7,/sr 8 6

4,81
23,I8
2,22
I to

L,23
a Ê:

3 ,10
4 ,04
2 ,6I

2,08
2 tIg
0, 48

0,049
0,030

58,15
28 ,40
56,51
6,15

r1,18

^81 ,^86Þr /sf

0, 8 019
n qtt l

0,7743

0,77 54

0,77 69

0, I281
0,8079
0,8680
0,194¿-

0, 8117

0,8060
0,8c45
0 ,7 L69

c ,l228
o ,7 L39

1,3163

L,087 6

1,317 o

o,l7l3
0, 83 98

IDADE
(m.a)

14 04i 54

bf.!-rl

2045= 97

3736!17
4005:14
33511t_0

2299= 82

¿/c5t-óo

23'7 0! L3

329-:.:L2

3343=f8
3148'16
2011 !3L

/JO-,10

943 =24
t)/:4tJ

7 52=3i
ALL:.)<

ÞFF

IC{{PC-iËP

IGC{PG-['æ
Iæ-æG-I]-SP

CORDANT eal
CCR.D¡ü'U ea,/

CGD?ù{I ea,r

CCBÐA¡II ea,/

CCRDANI ea,/

CCRDAI'I Ey'
CCRDÂ,NI e¿l
OCRÐA\I ea,/

aaÐn^Ài-i ô=,/

ORDA¡.I.I ee,/

æFDÄ¡\FI ee/

Co*llt¡r eal
IC{-CPG-USP

Ll.Xrl\\i e:-/

IGC-GC,-UP

Iæ-GC-L-SP

ICC_CPG.{S'

?ci
l



Continuacão . ...

N9

ORD .

27

29

30

46
)À

36

38

39

4L

49

49

49

50

50

51

N9

LAB.

37 64

4329

4331

433 0

3 048

3 050

318I
3049

3 525

3 681

N9

cê-¡f Po

CÃ-18

BA-69-B
PB-33 -27
BA-6 913A

CÃ-3 9

BA-74A

rlr-Lo-533

¡1r-LO-547
ltr -Lo - 515

TTA- 8 OA

ITA-8 6

Tm^ _Q Q

lTA -8 9A

JD - 23 l_À

JD-23 IB
JÐ-231C

cÂ-7 5-B
CÃ-7 8 -A

ROCHA

FiIito
E i1 ito
t r-Lato
Ardó s ia
F iI ito
Gran ito
Gnaisse
Granito
3naisse
Gnaisse
Cran. f ino
: ranG na

Gran. f ino
cran. f lrp
Gnaisse
M ijma ti to
)4lgna ta to
.r{ igma tito
Gnaisse
cnaisse
Gnaisse

Rb
(ppn )

110,5
'i ¿R (

168,4
90,7

168,4
t50,8

2I8,3
89 ,6

II4,3
223 ,7

70 ô

95,7
ì rn o

138,0
'I ¿? rì

r3'7 ,6
L2C,A

384,0
403,0

95,6

Sr
(pgn )

41,0
a1 1

56, 0

39,4
54 ,6
67 ,4
'7 6,0
q,) 

^
249 ,5

r98, I
I ?q q

16,6
L52'7 ,8

46, r
I31 ,2
386,1
240, r

?? ?

30,6
920t0

Rb87/Sr8 6

L0,34

6,64
9,00
6, 53

¿. 1¿.

L2 t22
r,04
4,34

1 Q'>

16,79
0 ,23
R'7d

3,03
t_, 03

I ¿q

36,82
4A ,68

0,3 0

s.87ls.8 6

0,7740
0,7 920

0,7 9Lo

0,7700
0,7890
0,5940
0,7851
o, 83 88

0,73 01

o ,7 687

0,7 400

0 ,7 245

o, 93 55

0,7 07 6

0,7890
0,1428
0,7L64
ît 71q¿.

1, 413 0

1,3860
0,7230

ÏDADE
(m.a)

61613 0

59 0L 25

636:30
68 6i3 5

654! 29

953!37
rr7 9:48

7 67 =25
-Lb/ó-_L)

),027 ! 47

7 51153

750195

961-r33

6'1 4=3 0
a?2+<?

/ t 3 -6L
rrt I -Lb
13 4114 0

':::_i:

@RDÆ{T-19

cìoRDÆ{I-19

coRDts'Tr-19

CORDÆ{I-19

CORDA¡{I-f9

CORDê¡{I ea

IGC-CPG-{S

ÕRDANI ea

IGC-CPC'{S

Iæ-GC,.US

CORD¡¡U ea

æRDÃ¡trI ea

CORDAI{I eâ

CORDê,^ÍI ea

CORDA,I-I-i9

CCRDANI ea

CG.D¡,Nï ea

CORDPu\f ea

ccRDèÀi-r-19

ccRDAr'rr-19

CORDAN'I-]9

SORDÆ{f-I9 7j l

:ORDÆ{I-]9 7i l

3ORDA\I-197i l

IORDÆ{I-197i

SORDA¡{I-]97::
I

3ORDê¡{I ey'; l

l

IGC-CPG-{SP I

O¡P¿¡Vr ea,/7t,

IGC-CPC'{SP .

Iæ-GC'.USP 1

CORDAìiI eV;-]
ORDÃITI ea,z7 

'l
MRDANI ey';;

l

COnOaVf ey';.i
CORDa*,I-I- i9 73 I

CCRDANI ea,/l!l
CG.DêI{T eall:
COnnei\f ea,/7'il

ccRDèÀi-r-lg 7 3

ccRDAr'r r- 19 7 3
l

OORDAN-I-19 73 l



continuaçao . . -.

N9

ORD.

51

51

51

55

56

5'7

58

6I
62

63

OJ

67

69

69

70

7I
1')

1)

72

7I
73

N9

LAB.

lcÃ-7 8-B
I cÃ-z e -c
lcÃ-z e-o

443s l* r-"o -n rt
4465 l*r-"o-nut
4328 lt'.tt-"o-a¿o
44zB l*r-"o-*ntcpe I sD -41-A
t-tru l--r'r73 lu -¿ r-e
L73 lu-rr--"

3022 l"o-r. n

rBog l¡H-e¿-rc
rBoe l rn-un-r"
r47 s 1""-r.-u
L4'7s l"n-tu
r4B o I ,rn-z:arc
r4Bo 1""-rtor"
r52L IJH-238
r4'r 1""-ruo
t8o6 1""-uto

N9

CAMPO

ROCHA

xisto
Gna isse
K inz ict i to
Gran ito
Granito
Gran ito
Granito
c na isse
Gnaisse
Cnaisse
Gna i. s se

K inz igi to
Gran ito
Gran ito
Xisto
xisto
X isto
X isto
X isto
X isto
Granito

Rb
(ppn)

214,0
),20,0
136,1
L9T,2
2r3,3
290,3
atrt I

188,3
L48','l

88 ,3
92,6

Ll9','L
l-'7 4,2
r'7 4,2
r25,4

82,3
L24 ,8
L24,8
I2'7 ,9
L7 9',9
418r 0

Sr
- _(ppn)

211, 0

451 ,0
337,0
587,r
226 ,0
89,8

l-62 ,9
r04,9

69,8
3o;6
83,0
B8t o

'rt Ô

It o

LIL,7
90, 1

1l-0,I
' 110; 8

'7 0,7

118, ¿

44,9

Rb87,/sr I 6

2"95
0 ,'17

L,Lj
0 ,943
2,'7 4 

.

9 ,43
4,55
5,23
6',22

8,42
3 ,25
3,94

28;7 9

28',7 9

3 ;2'6
2; 65

3 ,27
3;2'1

5,2'7

4 ,42
21 ,54

st87/s=86

0,7 510

0,-1220

0 ,7 22O

0,7r6l
0;?360
o,'7872
0,7 500

0,7680
0,7903
0,7890
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