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RESIJI.{O

As sequências meta.ssedjmenta¡es dos $æergnpos Sao Franclsco, Es-

pinhraço e Minas, associações típica,s rrgranite-greenstone beltrr do Su-

pergrupo Rio Paraúna e gnaisses, migrnatitos, grarrulitos do Complexo

Migmatito4ranulítico de Minas Gerais, além de metassedlmentos e intru-
sivas fétsicas a máficas Oo pre-CamUriano Ind.iferenciado, mostram ida-

des que variam desde o Prr¡ter"ozí;ico Srperior aa Arqureano. Apresentam

graus metamórficos de anquimetarórfico a alto,em geral crescentes de VI

para E. Ocorrrem ainda basattos doleríticos de metamorfisno termal e ba-

saltos não me'uamórficos, pncvavelmente mesozóicos.

A regiao e policiclica e polimetamorfica de evoluçao conple:',a. Es-

forços generativos sinsedimenta¡es conbinados com conrpressivos orogenó-

ticos, atrrantes em repetidos períodos, foram responsáveis pela criação

do arcabouço geológico estrutural- da região, conferindo-lhe o carater

observado por or',cgêneses strperinpostas.

Estes eventos tectônicos deixaram suas marcas inpressas sob a for-

ma de feições petrrrgráflcas e estruturais desde micncscópicas a meso e

macrÐscopr_ca.s.

Movjmentos da tectônica rúptil, rúptil-dûctil e dúcti1 são parte

destes eventos e suas marcas em escala macr',cscópica foram analisadas em

prrrdutos de sensoriamento remoto, tais corno: imagens fotográficas do

MSS, RBV, TI.{/LAI{DSAT; mosaicos de radar do projeto RADAI¿IBP.ASIL e mapas

de j-soanornalias aerrcrnagnéti-cas, entre outros.

As interpretações litoestratigrâficas e dos registros dos eventos

acima menci-onados sobre os prrrdutos utilizados, aliadas a traba-lhos de

campo em escala regional e pesqr¡isa bibliografica, permitiram urna

relação com oslprocessos evolutivos da região.

Os seguintes resultados foram obtidos:

. a) etaboraçl6.. do mapa litoesbrati-gráfico-estrutural- regional

r);

cor-

-1,L-
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b) Elaboraçä ae mapa.s de traços de fratura,s (anexos 5, 6, 7,8, 9,

10 e 11);

c) rtaUoração ao mapa de felxes de fraturamentos/conJur¡to de zonas

de Jr-urtas (anexo 2);

d) Atrar¡és da anátise da distribui çáo geogrkíca, intersecção e cn:-

zanento de feixes e estatística de traços de fratura.s, confirmou-se o

contrr¡le exercldo pe1a,s direções arqueanas em torno de N-S, E-V¡ e NVJ-SE

(anexo 3);

e) Constatou-se que em determinada fase ou estágio cornpressivo, sis-

temas de lineamentos corn direções entre N5O a 6G,rJ apresentaram t¡na rìo-

vimentação do tipo transcorrente sinistral e, as demais fraturas asso-

ciadas, conponentes de movimentos correlativos aos dos modelos de RÍe-

del e Sadowski (anexo 4);

f) Constatou-se a existência de movimentos tectônicos diferentes

(conpressivos e distensivos) ao longo das principais direções de fratu*

ramentos identlficadas e correlacionâveis a fases ou ciclos tectônicos
:

distintos;
g) Levantou-se a hipótese de que ao longo da d.ireção iVSO a 6C^V os

movirnentos transcorrentes podem'ter'sido desirais e sinistrais no de-

correr dos tenpos arqueanos e prrcter',czóicos;

h) As anâlises sr:pracitadas integradas permitem visuallsar para a
história evolutiva prrcterozóica, da região estudada, mecanismos compa-

tíveis corn movimentos de placas restritos e em arnbientes ensiálicos.
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ABSTRA,C!

.The study area co¡np!íses metasedimentary sequences of, the

São Francisco, Espinhaço and Minas Supergz'oupe, of, the Supergroup Rio

Parauna uhich forms a typíca| granite-gneensþone belt assocíation, gneíss,

nigmatites, gz'anuLòtes of the Mínas Gerais Migmatil;e-GnanuLil:e CornpLeæ

and metasedimentaz,y and mafic to feLsíe units (undíuided Precambz,ían).

These LithoLogies eomprise ages nangíng f,nom Anchaean to Late Proterozoic,
Metarnorphie gz.adee uary fz,on sLígthl'y mef,amonphie rocks (anckímetamoi"phie )

to high gz:adee, Thene are aNso dol'ez'itie basalts, thermal.l.A metamorphised

and non-mel;amoz,phie basal.ts uhich az.e pz'obabL! of, nesozoíe ages, the

regí.on pnesents a cornpLeæ geoLogic evoLution, z'esu'l.t of poLicicLic and

poLimetanoz,phic etsents. Deformation occurred f,z'on deposítion of, sedimente

( sinsendimentat y) to the compressiÞe fonces acting z.epeetedLy duz,íng l;he

geoLogic hístoz.y of, the regíon, r,esuLting ín supez'irnposed orogenesis,

These tectonic euents are regís1;ened in the petnographic and structural.
recoyd ín wícz,o, meso and macroscopic scaLe. RuptiLe, r'uptiLe-dtrctiLe

tectonícs uhieh uez,e part of, the diff,ez'ent eÐents üere anaLysed through
yemote sensing pz,odacts such as images of LANDSAI (MSS' RBV and M) radat
images and aeromagnetic data ¿ Íhe anaLysis of the 'l'itostratigraphyc units
þelated to the geologíc euents described above, together uìth the use of,
yemote sensíng data, f,íeLd uork and the anaT.ysis of the eæisting geoLogíe

Iitev,atune hae aLl'oued to estabTdshed the sequence of the geologl:c

eoolutíon processea. The rnain resuLts in this reseaz,eh uere: a) Elaboz,ation

of a regionaL stt ucl;ura7.-L'itostral;igraphyc map (annes 7); b) ELaboration

of, f,iacture tnaees'¡naps ( anneæ 5, 6, 7, 8, 9, L0 and 17); c) Elaboration

of trends o! fracturLng r s map(set of io¿nt zones; anneæ 2); il fhr.ough the

analysî,s of the spatiaL distribution, intensectt)on and crossing of, the

strucl;uraL tt'end| anå s|;atist¿cs of f,rach'ø:e tvaces ¿t uas f,ound that
structuyes uere controLl.ed al.ong N-52 E-'['l and Nll-SE dinectíons, during

the Archaean to Late Proterozoic ( anneæ 3); Ð During the conpressioe
d

phase, Tineament systeøl with directt)op.s around N50-60W eæpetienced

uop¿nenbs of sìnistral, .( tnaoscurz'ent) tgpe; the other assoeiated f,ractures
obeyed. tfte nodel.s of Ried.eN' and Sadouski ( anne.a 4); f) Díffenent tectoníc

-1:ù-
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mo1)ements L)ere identified (conplessite and disl:ensiue) aLong the nain

dinections of, fraetuníng ' These mouementa uere corz'eLated to disl;íncte

tecton¿c phaaes on cAcLes; g) rt is raised l:he hypothesis that aLong l;he

direcl:ion N50-60W the tt'anscuv'rent moÐements may haoe been deæbraL duvdng

the Archaean pepiod and sinistral, during the Proterozoic; h) FinaLLy the

anaLAs¿s depel.pped in this reseanch permil:s to enuisage l;he euolutiue

geologic hístory fot' the Pt'oterozoic of l;he region clnracl;erízed by

mechanisms comparyabLe 1;O inl:rap\ate bectonic noxements (ensial'íc entsiz'onnent).
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CAPÍTLI,O 1

TNTRODUÇÃO

1 .1- Apresentação

A lnterpretaçä dos dados obtidos por sensores remotos imageadores

e magneto'netricos, fornece subsidios de grande vaìia quando se tem por

objetivo reaLizar sínteses geológico-estmturals regionals. Aliada à
informações de levantamentos con\€ncionals, petrográflcas, geocronoló-

gicas disponjveis, bibl iograficas, etc., permite def-inear a continulda-

de de unidades Ì itoestratlgráficas conhecidas focalmente, observar suas

relações com ìnidades adjacentes, mapea-r feições estmturals estabele-

cendo seu signiflcado tectônico e obter irrformações sobre as idades re-

Iâtivas de sistemas de fratu,ras ( 3untas e fafhas ) e de dobramentos de

escala reglona.l.

Ê possivel elaborar modelos deformacionals e através da comparação

com aquefes consagrados na fiteratì.ra geológica, esboçar r.ïn quadro da

evolução tectônica/geotectônlca para uma dada região,

. No caso do presente trabalho a região escolhida compreend.e partes

do Espi rrlraço I'leridiona-t e adjacências. As carac terí sticas geológi-

co-estrutu.rais, a grânde quantldade de trabatlos descontínuos e en di-
versas escalas (desde as de detal-he até as regionais) e a disponibili-

dade de produtos de sensoriamento remoto de boa qualidade e de dados de

l-evantarnentos aerom4gneticos, constituiram-se na razao de escolha da

reglao.

Com o intuito de dal. uma contrlbuição para os conhecimentos da á-

rea escolhida, explorou-se essencialmente dois a,spectos em o,ue os pro-

dutos utifizados mostrarn-se potencialmente favoráveis: a integração de

dados I i toestratigrafi cos e a posslbj I idade de avaliar movj.mentos de

tectônica rúptil e rúptll-dúctil através da anâlise e Ínterpretação dos
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atributos espaciais de imagens e, de mapas aerl:rnagnéticos.

O presente estudo inicia-se com uma apresentação dos critérios me-

todologicos. Discute-se aspectos relevantes sobr€ os materials utiliza-
dos e o embasamento das interpr€tações litoestratigráficas, sobre a ex-

tração Oe dados estn:turais ( jr:ntas e falha-s), dellneação de rtrendsrl

de fratu-ras (feixes de fratu¡amentos ) e de lineamentos, sendo que estes

ultimos de imagens de sensor€s remotos e mapas aerornagnéticos (capítr:-

los 2 e 3).

A seguir dÍscute-se a estratigrafia da á¡ea, que apresenta varia-
dos tipos Ìito1óglcos/petrográfióos, desde rochas cristalinas'rsensu
latu" granítlcas até meta,ssedimentos de baixo grau metamórfico, co,î i-
dade das mesmas arquearÌa a proterozóico superior, incluindo a-inda ba-

saltos mesozoicos, Taf discussao baseou-sô essencia-lmente em dados bi-
bliográficos, de reconl'ìecimento de campo e petrográficos, consideran-

do-se a integração em esca^La regional e o fornecimento de subsídios pa-

ra as lnterpretações tectônicas/geotectôni cas (capítuf8 4 e 5).

O capítu1o 6 trata da anâise e interpretação de fraturamentos

( juntas e falhas). Aborda o significado geológico de felxes de fratu¡a-
mentos e do trata,nento gráfico/estatístico, rea]-izado com a fina-tidade

de se obter o controfe que as dtreções de fraqueza antiga.s exerceram

sobre zonas de juntas mais novas, Através da a¡lálise deste controle foi
possivcl estabelecer um quadro de idades relativas pa-ra a-S fra tltras ma-

Discute-se tarnbém aspectos refativos aos lineamentos estruturais

com enfase nos tlpos de movjrnentos ocorridos ao longo dos mesmos. A mo-

vimentação ao ìongo de uma determj nada direção é caracterizada por fei-
çoes/evidencias fotointerpretativas, tais como ar¡asto, desfocamento,

superposição de extratos, etc.; também por elementos extrádos das car-

tas aeromagneticas coino os alinhamentos e arrasto de anoma]ia.S e, por

dados obtidos no campo.

A interpretação deste conjunto de dados permitiu a elaboração de
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modelos d.eformacionals co'npatíveis aos de Riedel e de Sadowski.

Irto capítulo 7 discute-se os resultados, apresentando-se uma tenta-
tiva de reco¡sti.tuiçãp dos movimentos ao longo dos. sistemas de fratura-
mentos identificados, no decorrer do tempo geológico. Conhecendo-se o

tipo dc deslocamento apr€sentado ao longo das principais direções iden-

tificadas no último ciclo e/ou fase LectônÍca compressiva, a idade re-
fativa destas direções e, seu ajuste ao modelo tectônico, é possíve1

tecer considerações sobre o tipo de movimento ocorido em ciclo e/ou

fa.se distensiva anterior.
. Finalmente ó conjunto de dados'obtidôs peimitiu èlaborar'r:rn esboço

de evoluçä geotectônica no Proterozóico, da região estuda.da.

Uma séríe de anexos acornparù'ìam o texto, além do mapa geológl-co (a-

nexo 1), qor.n ô intulto de ifustrar o desenvolvjfiento dos trabafhos.

O anexo 2 ê o mapa de feixes de fraturamentos que mostra os prin-
cipals I'trendsrr de juntas verticals a subverticais identificados, a-Iém

das åreas rr¿r'rirul-rì que representam porções onde os sistemas de jr.-:r¡tas

distribuen-se de maneira discreta, sem dar orlgem a feixes.

O anexo 3 mostra os eixos de controle de distribuição de fratu¡as

e foi obtido a partlr da análise gráfico/estatistica.

O anexo 4 é o mapa de llneanentos estruturais obtidos a partir da

interpretação de imagens de sensores remotos e mapas aenomagnéticos.

Os anexos de 5 a 12 contém os traços de zonas de jr:ntas extraídos

das iïagens .

Flnafmente os anexos 1,3 e L4 comespondem respectivamente ao mapa

de pontos visitados e às descrições petrográficas elaboradas.

1.2- Objetivos

A riqueza e potenciafldade, aliadas à Ìonga história da pesquisa

mlrìeral da região que abrange partes do Espinhaço l,leridiona-l e adjacên-

cia.s, colocann-na como uma área clåssj,ca da geologia Oo país.
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Em função desta potencialidade, vários prrcjetos envolvendo mapea-

mento geológico convencional foram desenvolvidos na região, principal--
mente sobre as áreas de ocomência de r.ochas do Supergrupo Espinhaço.

Foram geradas cartas em escal-as diferentes, desde as regionais atê a5,

de detalhe.

A importancia economica e a quantidade de dados disponíveis, dão

ensejo à reaJJ-zação de um trabalho não somente de integraçáo, mas prin-
cipalmente de geração de novos dados, através da utilização Oe produtos

de sensores remotos, interpretação de dados geofísicos e realizaçáo de

trabal-hos de campo.

Portanto os objetivos principais deste trabal_ho foram:

a) Confeccionar um mapa litoestratigráfico - estrutural- na escala de

1:25O.OOO da região estudada;

b) Caracterizar elementos de tectônica ruptil- e rriptil-dúctil- e esta-
bel-ecer a crr¡nologia relativa dos eventos tectônicos que os criaram e,

c) Integrar os dados l-itoestratigráficos, estmturais de tectônica
ruptil e nûpti1*dúctil com dados geofísicos, petrográficos e demais e-

xistentes, dfu de estabefecer um quadro evolutivo regional.

1.3- Localizaçáo da área

A cordilheira do Espirù-iaço constitui um conjunto de serras que

possuem uma extensão de cerca de mil quitômetros nos estados de l4inas

Gerai-s e Bahia.

A região estudada l-ocaliza-se na parte meridjonal- desta cordil-hei-
ra, no estado de Minas Gerais e abrange porções a leste e oestc da mes-

ma. SÍtrra-se entre as coorclenacìa"s geográficas IBoOO' e 19oOO' de lati-
tude sul e 42oOO' e 44o3O' do l-or,gitude oeste, assumi-ndo a forrna de um

retângulo com 28.930 lcr cte área. ( fieura f ) .

Esta região ocupa 2/3 da Folha Curvefo (SE-23-ZA), e a Lotafldade

da Folha Gua¡-¡hães (sE-23-zB), na cscara I :25o.ooo ( respectivanente,
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IBGE 19BO e 1983). Vári,os aglomerados urbanos de importância, por suas

atividades de mineîaçáo e/ou pastoris, localizarn-se na área dentre os

quais citam-se: as cidades de curvelo, Diamantina, corinto, serr.<¡, Gua-

nhrães e Santa Maria do Suaçui.

O aeesso à sua porção ocidental é ¡eito através da rrcdovia Bclo

Horizonte-Diamantina (BR-367, asfaltada). À sua porção oriental, pela

Rio-Bahia (gn-ff0, asfaltada) que se aprrcxima de seu extremo sudeste,

ì-ogo após a cidade de Governador Valadar€s e, à sua porção central pela

n¡dovia estadual (irtc-oto, não asfal-tada) que faz a rigação entre Bero

Horizonte-Sero (figura 1). Vias de acesso secundárias, estradas carrc-

çáveis e trilhas permitem a movimentação por toda a região.

1.4- Aspectos Fisiográficos

A superfície conhecida como Espirhaço (lnCn,1,977) é uma r.midade

geomorfológica que constitui rma eJ-evação alongada no sentido l,lor-

te-Sul. Suas altitudes chegam a ultrapassar 12OO m. Constituj- t¡na faixa
de largura entre 50 e 1@ }cm. Seus dominios montanhosos abrarrgem a área

que vai do sul de Belo Horizonte at6. a região de Diamantina.

A topografia apresenta-se bastante acidentada, principalmente nas
\a /t

areas ocupadas pelas formações dos superlrpo" Espinhraço e t,linas. o re-
lôvo torna-se mais suave quando a açáo dos agentes externos está quase

a atingir as rochas do complexo crista_lino.

No Espinhaço, os restos das superfícies aplainadas mais antigas

reduzem-se aos altos cumes que serviram de apoio às superfícies cícli-
cas de King (recn,1,977, op.cit.). A superfície de desnudação mais anti-
ga 6 a Gondvrana, desenvolvida no Cretáceo Inferior. A norte de Diaman-

tina existem alinhamentos e morrÐs residuais com a-specto de

rrfnselbergerr. As planuras sugerem um intenso estagio de pedipleuração.

Outra feição clc cìcstaqt-rc ó a Scrra cìo Cabra-l no exl-rcnlc MJ <)¿¡'¿;¡:ea

esLuciada.
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A região de estudos locallza-se na zona t¡opical, cuJo traço mais

malcarìte é definido por duas estações: a chuvosa e a seca. A oposição

entre as temperaturas de verão e inverno constituem-se no fato climáti-
co rnais importante. A.S tenìperaturas médias oscilam entre 24oC e 2OoC e,

l.
18oC nos niveis mais elevados da Serra do Espinhaço.

o índice mádio de precipitação de chuvas arÌual está em torno de

1OOO nm. Segundo IBGE op.cit. os máximos pltivionétricos são no verão e

os mínimos no inverno. A estação seca tem até seis meses de duração.



CAPIruLO 2

MATERIATS E IqETODOS

2.1- Materiais

2.L.1- Produtos de Sensoriamento Remoto

A tabela 1 lista os produtos fotográficos de sensores remotos uti-
lizados para a fotointerpretação.

TABELA 'I

PRODUTOS UTILIZADOS

SENSORES IMAGENS FOTOGRAFICAS

MSS

Re = 79m

CANAL 5 - Rl =0,6 - 0,7 um

CANAL 7 - R), =0,8 - 1,1 um

RBV

Re = 40m
0,505 a 0,750un

TM

Re = 30m

CANAL 4 - RÀ = 0.63-0^60um

CANAL 5 - RI = 1,55-1.75um

CANAL 7 - RÀ = 2,08-2,35um

RADAR SLAR DO RADAMBRASIL-MOSA]COS

Re = 25m RÀ = 3.2cm

Re = Resol ução espacial
Rl = Resol ução espectraì

As imagens são cópias branco e preto, nas escalas de 1:25O.OOO e

1. : 1OO. OOO ( somente no ca-so do TT'I/IINDSAT ) .

A figura 2 mostra as ca¡acterísticas das prlncipais fontes de e-

-8-
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nergia eletrrrmagnética (sot e Terra), a transmitância atmosférica e, as fai
xas de atuação dos prinöipàis sensor€s'remotos desern¡ol-vidos ate a presente

data-, corn a finafidade de utilizaçáo em pesquisa de r€cursos naturais.

I
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Fig. 2- Caraclerísticas das principais fontes
energia eletromagnética (so1 e Terra)

Os sistemas sensores podem ser agn-lpados em dois tipos principais: a-

queles que operam com energia refletida (ex. carnaras fotográficas, radares

errscannersrr) e, os que operam com energia emitida (ex.trscannerstrtermais).

As imagens utilizadas são produtos de sistemas do primeiro grupo (ener-

gia refletida). Com exceção dos mosaicos de radar, cujo sistema tem sua pró-
pria fonte de energia, os demais util-izam a energia sofar refletida.

A resolução espectral (nl) é uma ca-racterística de cada produto. Obser-

varrdo-se as tabeJ-as 1, 2 e 3 e a figura 2, compara-se a resolução espectral-

(nf ) Oe carla um clos produtos utilizados.
A reflectância espectral (nl) é definicla pela relação entre a quantida-

de de energia refletida e a quantidadc total de energia que incide sobre

a superfície irnageacìa. Nas .imagens fotográficas do I{SS , RBV

¿ul
I

ENERGIÀ SOLÀR A 6OOOO I

ENERGIA OÂ ÍERRA A SOOOI



TABELA 2

CANAIS DO MSS/LANDSAT

TABELA 3

DADOS TSPECTRAIS DO TM

CANAL RTGIAO DO ESPECTRO

4 0,5 a 0,6pm (visíveì-azu'l , verde)

5 0,6 a 0,7pm (visiveì-verde, vermelho)

6 0 ,7 a 0 ,8¡rm (vi sível vermel ho , i nfravermel ho próximo)

7 0,8 a I,lum (infravermelho próxìmo)

CANAL
iNTERVALO

ESPECTRAL um

APLICAÇOES PRINCIPAIS

I 0,45 a 0,52 - Mapeamento de ãguas costeiras;
- Dìferenc'iação entre solo e ve-

getaçao;

2 0,52 a 0,60 - Reflectãncia da vegetação sadia

3 0,63 a 0,69 - Absorção da clorofila
4 0,76 a 0,90 - Delineação de corpos d'ãgua

5 I,55 a .l,75 - Medìções da vegetação

- D'i ferenci ação de nuvens e neve

6 10,4 a 12,5 - Mapeamentos termais

7 2,08 a 2,35 - I'lapeamento hidrotermal
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e 1Iu/I-ANDSAT a ''R¡" é r€presentada pelos níveis de cinza (ou tonal ida-
des). Para as imagens de radar, não se pode fal_ar em resolução espec-

tral, pois o que determlna os níveis de cinza por elâs apresentados, é

a mgosidade do terreno.

A resolução espacial (Re) refere-se às dimensões mínimas de fe1-

ções sobre a superfície imageada, possíveis de individualização sobre

as imagens fotográficas. Ernbora seja uma característica inerente,
pré-estabelecída, dos sistemas sensores, na prática é bastante varl á-

vel. Feições que apr€sentarn afto contraste cøn á.eas adjacentes, com

dlmensoes metricas, podem ser distingulveis. Por exemþlo, um caria-l_ de

drenagem com foua, ou aluvião, ou mata ga-terla ao fongo de sua exten-

sao, e uma fêiçao de a-lto contraste com as que lhe sao adjacentes, por_

tanto pode ser distinguido. Por outro lado, felções que não., apresentân

contraste, como por exemplo sequências litotógicas com propriedades fí-
slco-qulmicas semelhantes e, co'n cobertura vegeta-I homogenea, nao serao

a.dlstinglt-lveis, mesmo que a espessura de seus estratos ultrapasse as dj_-

mensões mínj¡nas exigidas pela resolução espacial do sistema,

As imâgens fotograficas do MSS/LANDSAT ( "Mrltispectral Scanner

System" ) são apresentada-s em 4 canals (ou bandas), do espectro efet¡o-
magnético conforme a tabeÌa 2.

Forarn utlllzadas apenas a.S lmagens fotográficas dos canais 5 e 7.

As imagens fotograficas do RBV/LANDSAT, foram geradas a partir de

dados col-etados por 2 câmaras de televisão. São pancromáticas, isto é,

cobrem a região do espectro de 0,505 a O,75O trn (visíveI).

As imagens fotográficas do TM/I,ANDSAT (Thematlc Mapper), também

sao multiespectrais como as do MSS, porem sao apresentadas em 7 canais.

A tabela 3 mostra os dados espectrais do Tlvl.

Forarn utilizadas apenas a.s imagens fotográficas dos carìais 4, 5 e

7.

Os mosaicos de radall ( SI¿R - "S1de l-oocking Airbone Radar", do

projeto FADAMBRASTL), forâ,'n obtidos na faixa de microol]das (S,fe cm).
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Na escolha dos produtos do LANDSAT é importante considerar a época

do ano em que foi efetuado o imageamento. rmãgens obtidas em dife¡entes
époças Bpresentam diferenças em função das relações geométricas entre
os ângulos de elevação e azirnute solar e, das variações sazonais na co-
bertura vegetal (Atmeida Filho, 1982).

Sendo o efej.to de sombreamento importante para a análise das fei_
ções de relêvo (nos prrcdr-rtos que não apresentarn estereoscopia), é im_
portante que se analise imagens coî azjfiute e ângu1o de elevação solar
diferentes, para não ocorr€r perrìa de informações.

Porém nem sempre isto é possíve1. No casó da região de estudos,
devldo à constante cobertura de nr-rvens, apenas imagens correspondentes

ao período entre junhìo e setembro, puderarh ser ana]isada.S.

2. 1 .2- Mapas Aeromagnét.icos

Os mapas aerornagnéticos disponíveis para a região são prrcvenientes

do Convênio Geofísico Brâ.sif -A-lemanha (DI\PM-PRAKI"A, !91L-:197|). Constam

do trabalho de Paurino et alii (1979). suÀ principais ca¡acterísticas
são:

1- Esca-la 1:1OO.OOO;

2- Equidistância de.s lso-anôma-las: bl;
3- Precisão do magnetômetnr: 1y;

4- Espaçamento entre medida.s: 6ùn;

5- Espaçarnento das linhas de vôo ( sentido E-Vl): 2 kn;

6- A,lhra médla de sobrevôo: 7OO m;

7- Redução do canrpo l-egional efetuada pela equipe do convênio (dados

reduzidos para a aÌtitude de 12OO m).
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2.1 .3- Mapas Geotóglcos

Os mapeamentos geológicos existentes foram executa.dos por vários
autores, em diferentes esca-Ias e, com va¡iadas finalidades. A figura 3

é o mapa índice dos principals traba.lhos utilizados.

2. L.4- Fol-has Topográflcas

As folhas SE-23-Z{ - Curvelo (1:25O.OOO) e SE-23-ZB - Guanhães

(1:25O.OOO) do IBGE ( r.espectivamente 19BO e 1983), foram utltizadas co-

mo ba.se planimétrica. Os dados extraídos dos produtos de sensoriamento

remoto foram Lançados sobre estas bases, não tendo sido adotado nenhr.nn

critérlo especiaL em fi-rnção das diferenças de projeções.

2.2- Métodos

Os métodos de trabal-ho enpregados co'npreenderam a fotointerpreta-

çä, a interpretação de dados aeromagnéticos e de fraturâmentos e, tra-
balhos de campo.

2.2.1- Fotointerpretação

A metodologia de fotointerpretação baseou-se, essencia-lmente, nos

conceitos efabo¡ados nos trabafhos de Guy (1966), Riveraux (1970), Soa-

res e Fiori (1976) e, Venezianl e Anjos (19e2). Estes úftimos adaptar.am

os princípios ante¡iormente esta.belecidos em funçä clas ca¡acterístlcas
(sendo uma das principais a fa-lta de estereoscopia), dos produtos de

sensorj anento remoto do SLAR (Slde ]-oocking Aj.rbone Redâl.), MSS (lttut-

tlspectral Scanr-rer), TU (Thematlc Mapper) e RBV (Return Bean Vidicon)
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I:250.000 ¡lenezes ¡i1ho et alií (1977) - CPR¡I

l:250,000 l'onres et alii (1978) - C?RM

1:250.000 corrl¿ - (L912)
t:500.000 Pflug e Renger (1973)
1: 25.000 Basros Neto (1981) DNPM-FUNDÊ?

l,: 25.OOO Uhlein (198r) DNPM-FUNDEP

l-: 25.ooo uhlein (1981) DNPM-FUNDE?
11 25.000 Àssis (1981) DNPII-FUNDE?
1: 25.000 Àlneida Abreu (1981) DNPM-FUNDEP

l7-/ t,soo.ooo N r,zs.ooo

Fig. 3 - fndice de mapeanentos geo]ógicos na área de estudos.

10
1l
t2
L3
L4
L5
L6
L7
I8
19

Fogaça e Scho11 (L984) DNPM-FIJNDEP 1: 25,OOO
Fogåça e Scholl (1984) DNPII-FUNDE? L: 25.000
Foeaça (1982) DNPII- FIJNDEP I¡25.000
carvalho (1981) DNPM-PUNDE? I:25.000
cápísrrano e Nogueira Neto (1980) DNPM-FUNDEP 1:25.000
Mour¿ (l-982) DNPM-ffNTDE? 1:25.000
?ínho e Almeida Abreu (1982) DNPM-FLINDEP 1:25.000
Crazzíotin (1982) DNPM-FUNDEP 1:25.000
Dinis, H.Bj e ?lnhelro (1980) DNPM-FûNDE? 1:25.000
Mârques Jr., ¡. e Cordelro, t.]. (1980) DNPI'I-FUNDEP 1125.000



do LANDSAT.

Trabal-hos clássicos coÍlo os de I eder (1959), Tator et a-til
(1960), Miller (1961) e Litfesand e Kiefer (fg7g), seguem uma finha me_

todológlca diferente dos acima r€ferencia.dos. Forrìecem dados f\:ndamen-

tals para a interpr€tação das formas de relêvo e drenagem, através do

método comparativo conlìecido como ',método das chaves".

Os critérios de fotointe4rretação a.dota.dos neste estudo, seguem

passos lógicos e sitemáticos que independem do conhecimento prévio de

a].eas e, da utiliza4ao de 'rchaves'r.

2, 2. 2- Int erpretação de Dados Aer.omagnéticos

A metodotogia de j.nterpretação dos dados aeromagnéticos disponí-
veis (perfls e mapas de contorno), baseou-se essencialmente nos traba_
lhos de Tetford et alii (1978), padilha (1982), Nettferon (rSZr¡ s ¡as*
fâr.gues (1966). Do ponto de vista da interpretação geológico-estrutural-

não exlstem dlferenças signifi.cativas entre os vá¡ios autores. São no-
tadas apenas em relação ao tratarnento dos dados, principalmente pa-ra

reduzi-los e, na elaboração dos mapas de contomo (utilização de méto-

dos computacionais) .

As rcduções dos dados cor¡espondem à r:ma série de comcções topo-
g"áficas, subtração do canpo de orlgem nucfea:: e, correções dos dados

coletados a diferentes altitudes (Padilha, l9B2).

Para elaboração dos mapas de contorno é necessárlo um tratanento
dos dados redllz-idos, devido sua forte concentração ao longo da linìra de

vôo. Padilha op.cit., pÕr exemplo, clesenvolveu métodos computacionai.s

para efe tua-r ta1 t¡atamento.

O c;rnpo geomagrétj.co Lotal é colìposto pelo carnpo principal, o ex-

tcr-no c o local (v;,-r-iaçõcs do prjncipaì). O prjme iro, c-ml:ora não scja
constÊ¡tc no lrerrpo, veJ j.a Ìjouco e pc)s:sui r.rÍra ot..igem lnterna, O segrrndo

é ura pequena. fraçl:o cìo prì ncipal , ve-:-i¿rdo l-apicla¡lente e parcialmente
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em ciclos ou ao acaso. É originado fora da terra, O terceirc, noïma1-

mente, mas nem sempre menor que o primeinf,, relativamente constante no

ternpo e no loca-l, constitui-se no afvo da prospecção rnagnética, É cau-

sado pela.s anomalias magnéticas locais.

O resul tado final de um levantamento aeromagnético é um mapa de

contorno obtido através da interpolação de isoanômalas, após as medÍdas

do ca,npo magnetico tota-l terem sido convenientemente r€duz ida,s.

As anomallas que ocorrem no canpo total são devidas essenclalnente

a variaçao na quantidade de minerais magneticos existentes nas rochas

próximas da superfície. Portânto a srìscetibil.idade magnétlca de rochas

e minerais é a variável mais slgnlflcativa do método. A tabeLa 4, ela-
borada por Telford et alii (1978) mostra valores de suscetibifidade

magnetica de al gl)Ina-s rochas.

Vários tipos litoÌógicos ocorrem na átea estudada: metapelltos fi-
nos (a¡dósias, melaargilitos, etc, ), c]ásu-icos (quarlziLos, conglomera-

dos), metessedimenLos de origem química ( lomações femífcras) e outros

como xistos, gnalsses, pa¡agnaisses e migrnatÍtos, além de ígneas máfi-

cas a ultramaficas, rochas granltoides, etc,

Esta arnpla gama de tipos llto]ógicos, co,ì.ì valores de suscetj.bili-
dade magnctj ca va-riavei s, e responsavef pela gra.nde quâltidade de a¡o-

naìias magnéticas encontrada.s nos mapas aeromagnéticos, principalmente

os corpos de natur"eza máflca a ultramáfica e as formações ferríferas.

2.2.3- l4étodos de fnterpretação de Dados de Fraturarnento

Os dados de fraturamento extraí-dos dos pr-rcdutos de sensoria¡rento

remoto e, os de campo, fora,n interpretados vlsualmente e estatj stica-
niente :

l.- Atr¡ves da oel inri tâÇao dc 1, ires de fl'afuras c mudenças dc maxirnos

(v:isuahrcr-ri.e ) , scgL:rdo os crjtérjos de l'ía.'.tos et ali j. (l.g¡¡Z) e Sarpaio

eI a]il (1986);
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TABELA 4

SUSCETIBILIDADE MAGNETICA DE ROCHAS (TEIfO

TIPOS
SUSCTTiBILIDADE X ]06 emu

VARIAÇÃO MEDIA

I - Sedimentaì es

Dol omi tos
Cal cári os
Aren i tos
Fol hel hos

r M.V.S. (48)

' 2 - luletamõrficas

Anfibolitos
Xistos
Fi l itos
Gnaisses
Quartzi tos
Se rpen tì n ì tos
Ardõs i as

r M. V. Met. (6.l )

3 - Igneas

Gran i to
Riolito
Dolerito
Aug ita-Si en ito.
0lrvìna Dr aba sr o
Di abãs io
rorl I ros
Gabros
Basal tos
Di ori tos
Piroxenitos' Pe n.i dotì tos
Andes i tos
M.l.Ac.

I lvl. L Ba.

0-75 l0
2-280 25
0 - 1600 30
4 - 1480 50
0 - 4000 75

60
?5 - 240 120

130
l0 - 2000

350
250 - 1400

0 - 3000 500
0 - 5800 350

0 - 4000
20 - 3000

100 - 3000
2700 - 3600

200

1400

80
20
BO

20
50

7600

3
44

2000
- 13000 4500
- 16700 5000
- 7200 6000
- 14s00 6000
- 10000 7000

I0500
- 15600 13000

I3500
- 6530 650
- 97t0 ?600

0bs M.V.S. - Mõdia de Variação em Rochas
(48) - nQ de amostras.

l'1.V.Met - Mõdia de Varìação em RochaS
(61 ) - n9 de amostras.

M.I.Ac. -l1êdi¡ de Varìação em Rochas
M. I . Ba. * l'fádi a de Vari ação elr Rochas

Sedinrentares

l''Iê Lanrõrf i cas

Igneas.Ãcidas
Igrreas Bas ì cas ,
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2- Através de prÐcessos estatísticos basea.dos nos dlagrarnas de Aliyev
( 1980) ;

3- Através da confecçä de diagramâs de rosácea, histogramas e dia-
gramas de igual area pa-ra as juntas medidas no campo.

Outros métodos estatístlcos utllizados na interpretação de dados

de fraturarnentos extraídos de produtos de sensoriamento remoto, como

por exernplo a anafise da fr€quencia de ocorrencia de cruzanento de Ii-
neanentos de luattos et alii (1982), objetivam essencialmente classifi-
ca:'os a7-imutes por ordem de preferênci a e sua distribuição areal.

Embora fundamentalmente o mêtodo de Allyev (1980) obedeça a prin-

cípios semelharites com relaçào ao tratarnento dos dados e, seu tesultado

praticamente seja o nresmo compal'ativamente a outros métodos, observa-se

que a interpretação final deste autor conduz à deterrnínação de contro-

les, a1ám da análise de freo¡rência e distribuição areal. lsto é, eliyev

op.cit., através de seus estudos, obserwou que a distribuição dos eixos

llnea¡es da,s zonas de igual densÍdade de fraturarnentos, evidencia o

controle de estruturas pré-existentes sobr€ estes fraturamentos.



CAPIT1I1¡ 3

UT]LIZAÇÃO DE DADOS DE SENSORES RM,IOTOS ]MAGEADORES E I4AGNETOIÉTRICOS

eAFA rrvrERpRErnçÃo crorócrco-ESTRI.ITURAL

3.1- Recurso AvaliaveL

o r€cu.rso avaliável (na) é um va1or relativo o.ue informa sobre a

eficiencia de produtos de sensores remotos imageadorcs. Pode ser ex-

presso como uma equação matemática: Ra = Re + RÀ + Rr + Rte, sendo Re o

recurso avaliável quanto à resolução espaclal, Rl quanto à espectral,

Rr à radiométrica e, Rte à temporal (Lintz Jr e Simonet, 1976). 1

.As resoluções espacial e espectraì ¡á forarn definidas no capítulo

anterior. A resolução racliomét¡ica 6 a re:'açáo entr€ o sinaf e o

r"rído de um determinado sistema sensor. A temporal reÌaciÕna-se ao nú-

mero de imagens de um mesmo sistema que cobrem a mesma área do terr.eno
:

( repetitlvldade - ex. 18 em 18 dias pa-r"a o MSS e, 16 em 16 diâs pa-ri1 o

TM). Os vafores destas resoluções são pré-determinados e inerentes a

cada sistema.

O produto ideal para interpretações geológico-estruturais deveria

ter as seguintes ca¡acterísticas:

1.- Resolução espec Lral : suficienLe pílra pefinìtjr a discriminação li-
tol.ogica em firnçao das propriedades es1:ectrais de rochas e minerais;

2- Resolução radiométrica : slrficiente para que a relação sinaL ruído
t-fosse a maior pc,ssivc-f , sem afeta-r portanto, a qualidade do p¡oduto;

3- Resolução espacj al : de ordem centimétrj ca a métrica;

4- Fesolução tcmpora-l : qu:¡-rdo or produlos não apresentam csLcrcosco-

l)ia, scriâ.n ncccssa: ias l^lo n. -'nos cluas cobcrttras com varjaçoes no a-

zimute sofarî e, ângulo cle clcvação suficiente para se analj.sa.r o r-el ôvo

(sor,,brac). Tanbern, ur¡ col:e¡tura corr o a¡gufo cìe elevaçao t.rrtogcrnal ou

pró>l i nro Ca ortoflonc] à rL4,crflcle , p:ù^a quc o soîbrcanrento nlo inllrrtn-
- 19 -
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cia.sse os vaLores de energia refletida.
O pnrduto com tais ca¡acterísticas teria unl rrRarr máximo. Como êfe

ainda não existe pata ma¡useio na 'atea de recr.-trsos naturais, torna-se

necessarfa a utilizaçao integrada de diversos produtos, originados por

dlferentes sistemas.

Deste modo, através da integraçä, foi obtido o maior Ra, cono ex-
posto na tabela 5.

TABELA 5

RTCURSOS AVALIÃVEIS DOS PRODUTOS UTILIZADOS

MSS RBV TM RADAR

Re X X

RÀ X X

Rr X X

Rte X X X x1

I 0 Rte do radar foi incluido pois não õ

influencjado pelas condições climãticas e,

azimute e anguìo de elevação so1ar. Com

pensa os problemas decorrentes da influên
cia destes fatores nos outros produtos.

Portanto, o Ra tota-] é igual a:

tìa(tot) = Re (FBV,TM) + RÀ (iqss,'l]'l) + Rr (Tî{,RADAR)

+ Rte (MSS,RBV,TM,RADAR).
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3.2- Ausência de Estereoscopia

A irnpossibilidade de utilização do recurso da estereoscopia, com

os produtos fotograflcos disponiveis, e um problema que interfere nas

interpretações geoJ-ógicas.

Autores, como por exemplo, l,{iller (1961) e Riveraux (1972), apesar

de segulrem linhas metodológlcas diferentes, utifízan as "feições geo-

mórficas" ( relêvo e drenagem ) pa.ra extrair informações geológicas de

fotos aereas, de regioes onde a geologia convencional nao pode ser eÍì-

pregada, O p¡imeiro definiu a ceomorfologia Independentert como sendo o

esl"udo e a obtenção de informações tectônicas e estrutu-rais, através da

interpretação da.s felções geomórficas. O segundo utilizou a
rrGeomorfologia Estrutural" como uma técnica de obter informações geoló-

Lueder(1959) descreveu minuciosamenl-e chaves de interpretação Oa-

seadas nas feiçoes de relevo e drenagem.

Os trabal-hos destes autores, bem como os de Tator (1979), Guy

( 1956 ) , os o,r.lais versa.n sobre a fotoiuterpre tação , dedica,'n grande parte

ao estudo das feições geomórficas e, estão de r.nn modo geral, tigados à

interpretação de un produto de sensoriamento remoto, que apresenta o

recu¡so da estereoscopj.a: a fotograf:ia aérea convenciona-l.

Considerando porta¡'lto que estas feições constituem-se no principaì
fator de extração de dados geológicos, Veneziani e Anjos (1982) adapta-

rarn critér'ios anteriofinente definidos para as fotos aéreas convencio-

nals, par.a se analisar o relêvo e a drenagem sobre os produtos que não

âpresenta,n estercoscopia, Simultaneamente observaram que a discrimlna-

ção espectral de liLologj.e-s, através dos procìutos existentes na atual,i-
.lade, nn]ita.s vezes pocle induzlr ao traçedo de I 1mlbes ,,fotogeológicosrl

rrão cor-'dizell'ccs coln a rcalj.dade , subof.dina.ndo 1:Ot i:a,nto a orrál j.se cjcs
Inivc is cic cinza (tônal id¿dçl) 3 ci.;-s lei.ço..; di' rcrcvo e ol.rn-..'cm.
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Associaram as rupturas de declive aos ilpares luz sornbrarr e, atra-
ves da observaçao da disposiçao espacial destes, sugeriram procedimen-

tos para a análise das propriedades texturais de relêvo descritas por

Soares e Fiori (1976).

Quanto à interpretação das formas da rede de drenagem, não há ne-

cessidade de se adotar procedimentos específicos. Apenas, considerar

que o nivel de deta-l-hamento, depende excl,usivamente da resoluçao espa-

cial do prrcduto utilizado.

3.3- Critérios Utilizados na Interpretação Litoestratigráfica e Es-

Lrutural-

3. 3. 1- Uniclades Litocstratigrâfì cas

Processos morfogenéticos (clima, tectônica recente, níveJ- de base,

dcscarga de agua e sedimentação) atuando sobre materi-ais superficì-ais

com propriedades físico-quími-cas diferentes, dão origem a mocìelagens

desiguais do relêvo. A resultante estruturação superficial exibe una

retação direta com a textura e estruì;ura dc imagens fotográficas (Lue-

der, 1969; Soares e Fiori, tg76). Segundo estes úttimos a,utores os fa-
tores que contrrclam a textura e a estrutura fotográfica são os seguin-

1-- clima, tectônica recente : ligaCos ao modelado do reÌêvo;

2- lito-lógicos : resistência à erosão, perrneabj 1jclade, pla.sticidade,

isotr<¡:ia e solu'oil-idade;

3- clefonnacionais : f¿ilha.nentos, fr-ctur':¡rentos, cjobr¿¡,nentos ( ¡.ti trlde

clos estratos ) .

Aflgrrra4ép:,rte
sc'¡l.ar - 35o, ;:z,imutc =

8 DO73, cã,tta,l

o./06/84.

4 clo 1'l'l (e Ìcvacão

l le sta ccÌ12. frtt'¿m

i.l-r; L¿,.c¿'c-rt-,,s ¿rl ¡lLll tri (luS l.)r,

rr: lôvo c dri,l-r;,Íirìrrl r qr..lc cì, f .'rr'¡. C( )nrlì.lzi l^ a ic,-' -,i : ,l .. :'-



Formações¡ Rio Pardo Grande (A - fitiros),
(D - quartziuos), Santa Rita (E - filitos),
pinhaço).

-r (tf): lineação de relevo-traço de fratura;
de acamamento; 1d (ta): lineação de Crenagem

Fig. 4 - knagern WRS 218 do 73, TM, canal 4. InËerpretação litoestratigráfica.

Córrego
Galho

Pereira (B - quartzitos), Córrego da Bandeira (C -
do [tiguel (F - quartzitos), respec[ivanÌente do topo

fd (tf): Iineação de clrenagem-traço de fratura; 1r (ta):
- traço de acamamento; pls: par 1uz sombra; m: mergull-ro.

I

a.J

I

filicos), Córrego tÌos Borges
p¿ra r b¡se lful.rc':rrt:p,. Ls

lineação cle relevc, - Lraço
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pretação I i toestratigráfica.

A tabela 6 apresenta as características das 6 unida.des fotogeolô-

gicas presentes na ârea que corr€spondem as formações Rio Pardo Grande

(A), Corrego Perelra (B), Corrego da Bandeira (C), Corr.ego dos Borges

(D), Santa nita (f ) e Galho do Miguel (F) do Supergrupo Espirrhraço (ane-

xo 1).

Cabe ressal-tar que, no exemplo apresentado (corno se pode observar

na figura 4), as tona-lidades de cinza cornplementam a fotoanálise das

formas de relêvo e de drenagem. Neste caso a discriminação litológica
por processos computacionais poderia ser real-izada com expectativa de

êxito. Porém se for considerado o ar-rmento de custos, tais pr',:cessos não

seriam compensadores já que, corno foi mostrado, é possível delimltar as

nnidadeg através dos processos de fotoaná1ise e fotointerpretaçáo.

3.3.2- Extração de Dados Estmturais (¡untas e faÌhas)

A figura 5 é parte da mesma imagem util-izada no exempÌo anterior.

Destaca alguns dos principais el-ementos texturais'(lineações e al-irha-

mentos de relêvo e drenagem) que devem ser anal-isados para a extração

de dados estruturais.

A tabela 7 apresenta as características fotogeológicas de 4 siste-
mas de juntas e, de 3 tipos cìe falhamentos, da figura 5.

Os principais crilérios ¿rnal-íticos util-izacìos para a-s juntas e fa-
thamentos foram respectivamente :

1- Juntas : lineações de rclêvo e de clrenagem com 3,5 lan cle ext;ensão

máxima (Northfleet et alil, 1,971") e tra¡rsversajs à subparalelas aos

traços de acarnalncnto.

2- Falhas : aì jnhamel-ltos cie relêvo e clrenagem coÌl ext.ensãio clo traço

rnaior quc 3,5 Im; calabcr rr:lilí.t,co ou a.rqucado; corrcìjcionamento cle as-

silrct,rjas cfe rclôvo c cìr^cr,agcm; constj.tujçãc dc ìjmites t:ntre cstratos

¡'ocì.rosos coil cornpoiência dlfcrente. rc-'flctjcìa pcla não uniformicladc cia



Resistênc'ia à
t ros ãoI

TABTLA 6

CARACTIRTSTICAS FOTOGEOLOGICAS DAS UNIDADES IDENTiFiCADAS NA FIG

1
Permeabilidade

UN I DADTS

B,D e F

I sotrop'i a

A,C e E

J

Al ta frequônci a
neos.

B,D e F

A,CeE

Bai xa frequêncì a

neos.

FATORES DIAGNOSTICOS

B,D e F

Densi dade al ta

Densidade baixa de drenagem

P I as ti cì dade

de

CeE

An'is otrópi cas . Al ta dens i dade de I i neações
de relevo e drenagem paralelas ao eixo maior
da assjmetria (de relevo ou drenagem)

4

pa res

de

A

I uz-sombra rel i tì -

pa res

de

An'isotrópicas.
lin. de rel. e

da assimetri a

Quebras de relevo

drenagem.

B,D e F

I uz-sombra reti I r -

Assinetria de re-
vo e drenagem

Fracamente an j sotrópi ca
s'idade de I 'in . de rel .

A,C e E

Itlédi a a ba'ixa dens i dade de
dren. paral eì as ao eì xo ma'ior

(de re'levo ou drenagem) .

Média a alta densidade
dren . trans ve rs ai s ao
tria (de rel. e dren.)

B,D e F

Mui to resi stente
encostas (-i\ 

^

Bai xa densi dade de I i n. 'de
transversai s ao e'ixo mai or
rel. e dren. ).

Pouco resistentes. Formas das encostas
(--- ) .

B,D e F

t

Ljmites defin'idos por quebras negativas de

rel evo.

Pouco permeãveì

OBSERVAÇOES

(? ) . Mui to bai xa den
e dren.

A,C e F

Bastante permeáve'l .

Moderada (ì) a alta (2)

de lin. de rel. e
eì xo mai or da ass'ime-

a

Acamamento-fol i açã0, evidentes.

resistente. Formas das
a (¡.) respecti vamente.)

Ausãncia de informação conclusiva.

Acamamento- fol'iação, pouco evi dentes.

rel
da

. e dren.
assimetria (de

Ausência de informações sobre acamamento-
fol'iaçã0.

Fratunamento bem evidente (rúpteis)

Ausência de informações sobre
to (plasticjdade alta?)

Contatos geol ógì cos defi n'i dos

(l) 300>m>30o; (2)
0bs. m -mergulho.

I

l.J
t¡

I

o fraturamen-

m > 300



Fig, 5 - Imagem WRS 218 do 73, Tlf canal 4 Interpretação Estrutural,

ld(zj) - lineação de drenagem, zona cle juntas.
Ir(zi) - lineação de Lelevo, zotra de juntas.
a(ta x zj) - angularid¿clc: traço de acanlanento-tt-aço
a(zi x zj) - angularicl¡cìe: Lraço (le zr)na dc jtrnLas -

juntas.
m - mcrgr.rlho.

de zona de juntas.
Lraço de zona de



Lì neações de
rel evo e dre-
nagem

CARACTERISTICAS FOTOGTOLOGICAS DE ZONAS DT JUNTAS E FALHAMENTOS

ZONAS DE JUNTAS:

l-

Anguì ari dade da
rede de drena-
gem

Segnrentos reti I íneos de pares " I uz-sombra', .

Não paralelos ao eixo maior das assimetrias
de relevo e drenagem.

Segmentos retilineos de linhas de drenagem
não par"aìelos ao eixo maior das assimeti.ias
de rel. e dren.

2-

Al'inhamentos de
relevo e drena-
gem

FATORES DIAGNOSTICOS

l- Cruzamento ou i nterr upção de
líneos de linhas de drenagem.

TABELA 7

FALHAIIIENTOS:

l- Traço retilíneo; não condic'iona assimetrias
de relevo e drenagem; não condiciona o pa-
drão de drenagem; modifica a orjentação'dos
traços de acamamento-folìação

2- Traço arqueado; condiciona assimetrjas de re
levo e drenagem; condic'iona o padrão de drel
nagem; condjc'iona a uniformidade da rede de
dren.; condjciona dìferenças de densidade de'l'ineações de rel . e dren. ; dá origem a que-
bras pos'i ti vas e negatì vas de rel .
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segmentos retl

txtensão máxima 3,5km.

D'i s tri bução di s creta ( vãrì as di reções ) .

D'istribuição fortemente estruturada ao lonqo de
uma determjnada direção (feìxe de fraturaménto).

0 traço representa uma zona de juntas.

FRATURAMINTOS

3- Traço reti I íneo;
de drenagem; não
da rede de dren.

0BStRVAÇ0ES

ì- Traço de acamamento-folìação
de juntas.

2- Traço de zona de juntas com. tas
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condi ciona a uni formi dade

I - Fal hamento trans corrente
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traço de zona de jun
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3- Fal hamento normal
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rede de drenagem; ocorrência de quebras negativas de relêvo e nn_rdanças

de orientação ou diferenças de densidade das lineações de relêvo e d¡e-

nagem.

3,3.3- Delimitaçao de Feixes de Fratul-amentos

Hodgson (fg6f a, b), Badgley (1965), Hobbs et alii (1976), consi-

dera¡an os conjuntos paralelos a subparalelos, de jrùtas, presentes em

um afloramento oì-ì mapa como rrsistemas de junta.stt.

SegLrndo Hodgson (1961 b), a.Iém do pa-r.a1el ismo, outras caracterís-

ticas devem ser oservadas pa¡a que um conjunto de juntas possa ser

considerado sistematico: formaçao de arrgulos altos corn a.s superficies
in-ferior e superior das unidades rochosas nas qua-is estão presentes;

interseçao com outras juntas e o pal.a-lefismo pode ou nao ser mostrado

em uma seção vertica-Ì.

Jr-n%s não sistemáticas (ou assistenáticas ) sä geralmente cun/e-

Iíneas em mapas, encontram ma.s não interseptam outras juntas e terminam

contra os planos de estratÌficação, isto é, são lntrínseca.s a cada es-

trato.
Babcock (1974), considerou que juntas truncadas, grþsseiramente

perpendiculares a r:rn conjunto sistemático são r:rna variedade assistemá-

tica.
A lrequencia de fraburamento e cor,nrmente conlrol ada por fatores

litologicos e tectonicos afem da espessura dos estratos.

Plicka (1974) deflniu rrzonas de juntas" ( ¡olnt-zones ) como zo.ílas

que consistem em una concentração de juntas mais ou menos para.Ief as,

com espaçaJnento entre 10 a 30 cm ou mais, e verticais a subverticais
(9Oo a 7Oo). Estas zonas podem se extender ao longo de grandes áreas e

grándes distancias, scpa-radas cntre si por poucos metros a dezenas de

metros e ter grande extensão v€'rt j.cal. Quando seguem uma mesma direção

(azinmLe) forrnarnttconjultos cìe zonas de jr-.:ntasr' ('rsets of joint zo-
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nes"). Estes conjuntos dellneiam feições tectônicas mostrando aprÐxima-

damente a existência de falhamentos e, de redes de estreitas lirha-s

tectônicas afetando rochas da superfície da crosta'

Plicka op.cit., enumerou ainda os seguintes novos r€suftados do

seu estudo de zonas de juntas na Ploravia, Checoslováqula:

1- As tendências de falhamentos seguem as dos coniuntos de zona,s de

juntas. Os primeíros podem mudar suas dlreções abruptanente para encon-

tra¡ Lm novo conjr.into de disposição oblíqua ao anterior;

2- zonal de juntas são cla¡arnente visíveis especia-lmente em áreas on-

de a.s atividades tectônicas foram incrementadas;

3- Conjuntos de zonas de juntas emergem de rochas mals antigas e se

extendem vêrticalmente através das r'ochas mals novas, sobreiacentes;

4- Zgl?s. dç jr:ntas podem indicar tecto.¡i,çmo profundo mesmo em cintu-

rões de rrnappesrr ( "nappe belts't);

5- Zona,s de jr.rntas são indicadas dir€tamente pelas feiçoes geomorfi-

cas;

6- A quailtj-dade de zonas de juntas, ou de zonas de um coniunto pa.rti-

cu1ar, ar.:mênta na medida em que diminui a distância de fa-lhas expressi-

vas, as quais indican ta¡rto a associação genética quanto geonrétrlca com

o respectivo conjunto de zona.s de juntas;

7- Os conjuntos de zonas de iuntas não se dispõem regularrnente em uma

á¡ea estudada.

A propagação vertica-l, e conscquenle assocÌação de iuntas e fafhas

do embasamentô até coberturas de solo, sedimentos ou rocha-s superior€s,

foram demonstradas por Hodgson (1965), Nickelsen (L974), entre outros e

sumarizadas por Gay (1973). Badgley (1965), associou sistemas de jr:ntas

a grandes lineamentos quando uma determinada região submetida à um re-

gimc de csforços e reativada. IsLo e, os lintarcnLos antigos podem con-

dicionar as tendênclas de ju'ìta's forî'ìâdas durante a reativação.

I-lobbs et alii (1976), consicteran o.ue sistemas de iuntas podem não

tor relações genetica-s direLas com falhamcntos a nao ser rm ccrto con-
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trole na orientação dos planos dos mesmos, caso em que as juntas seriam

mais antigas que as fal-has. Por outro lado podem estar assoclada-s inti-
marnente, ocorrendo nas vizlrihança.S dos planos de falhamento e formando

wn ânguto agudo indicando a direção do movimento relativo (,,pirlnate

fracturesr') .

Quanto aos aspectos genéticos, diversos autores tais como Griggs

(193s), Billings 0947), croos (1955), Hobbs et aLii (1976), entre ou-

tros, propuseram classificações. Dâ análise destes trabal-hos observa-se

que as juntas podem ser agrupadas em 2 classes genéticas: de extensão e

de cÌsalhamento. Tambéni que as tentativas de identificação genética,

tanto de juntas como de falhas, baselarn-se no relacionamento destas es-

truturas com os eixos principais dos elipsóides de esforços e deforma-

ção. No entanto estes e.ixoF, çó. sãp facirmente recor¡hecidos no campê ! em

situações nmito especlals. Podem ser inferidos algumas vezes através da

disposição geométrÍca, lsto é, pela obserwação das relações angular€s

entre os diversos sistemas que se intercepLa,"n e, comparzção cor¡ os mo-

delos teóricos, tais como os oe cioos (1955), Riedel (1929), Tcharerko

(1970), Sadowski (1983) e outros.

As fratu.ras ( jurntas e fa"lhas ) observadas no campo (e seus traços

extraídos dos prÐdutos de sensoriamento remoto ) são poligenéticas. In-
cluem fraturas de distensão e cisafha,Íento, geradas e reativadas duran-

te a,s diferentes fases e/ou cicfos tectônlcos que afetaram a át'ea.

Embora, rra priorlrr, não fosse possívet anafisal' e interpreta¡ os

traços de fraturas extrádos, engfobando-os em feixes de fraturas, ad-

mltiu-se que estes ú]timos, poderla,n consÍstir, nos conjuntos de zonas

de junta,s de Plickâ (:1974),

Observou-se a nível de afloranentos que a direção de sistemas de

jmtas paralelers , com espaça,rento rigoroso ( ceritimétrico a métrico ) cu-

jo mergufho é vertical a sub vertica-l , coincidiâ com a direção de un ou

mais traços (nomalnrente um) extraídos dos pì'odutos de sensorianento

remoto utilizados. Tarrì:ém, que apenas sistemas co¡n estas cal:acte¡ísti-
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câs mantinham r'.l:n azjfiute constante através de grandes extensões, inde-

pendentemente do tipo litológico e ou unidade litoestratigráfica, tanto

a nível de afloramentos, como na,s imagens interpretadas.

Com relação à densidade de ocorrência (frequência), verificou-se

esta-r r€lacionada aos seguintes fatores:

1- Tipo 1itológico e ou rlnidade litoestratigráfica;
2- Cïuzamento com outra.s direções de fratura,s, obtíquas ou ortogonais

3- Internrpção por direções oblíquas ou ortogonais.

Os sistemas com as câracterísticas acima descritas, foram associa-

dÕs as zonas de juntas/conjunto de zonas de juntâ,s definldos por Pflcka

op. cit.
Finalmente, observou-se que apenas estes conjr.mtos dão origem a

feixes de fraturamentos na,s imagens de sensores remotos. Deste modo, a
delinLitação destes feixes ba,seou-se nos seguintes critérios:

1- Afta densidade de traços pa¡a-lefos a subparalelos segundo uma de-

terminada direção;

2- PersÍstência de distribuição dos mesros ao longo desta direção,

mantendo-se aproxlmadamente constante a densidade no sentido transver-

sa-l ( la-rgur,a do feixe). A figura 6 mostra a propagação na vertica.l de

um movimento hipotetico de extensao crusta], dando origem a LÍn conjunto

de zonas de juntas-feixe de fraturamentos. Destacafl].-se os critérlos a-

cima descritos no traçado dos feixes;

3- Ana-lj se de mudanças de maximos: considerou-se como um maximo a

maior densidade de traços de fraturas ao fongo de uma determinada dlre-

çao. As variaçoes de maximos podem ocorrer quando duas (ou mals) dlre-

çõcs se cruzam ou, evidenLemente, quando uma (ou mais) é interrompida

por direçao secundari a, quc passa a scr a principal. Este criterio foi
uti lizado pa-ra se obter informaçóes sobre a l-rieraryuia das direções de

fra-tr,ramentos e, consequentemente, avaf iar suas idades relativas;
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I

Fig.6

- zona de juntas

Fei xe de fraturamento

I

2
.)

conjunto de zona de juntas - feixe de fraturamento

limÍtes do feixe mantendo aproxìmadamente constan-

te a densidade na transversal

: Zona de extensão crustal (modifi cada de Ramsay, ì980)Obs.

4- fnteffelacionamento dos feixes corn os lineamentos estruturais as-

soclados a dlversos tipos de movimentos tectônicos;

5- Definiçao de ar.eas anomalas: considerou-se areas anomafas aquelas

onde tres ( ou ma-is) direçoes de traços de fratu¡amento se cruzam sem

mudanças de máxj mos e consequentemen Le os leixes não podcm scr del imi-
tados.

O a¡rexo 2 e o mapa obtj do para os felxes de fraturãnento.

';7i

1- _l- .r *^\-l- -+ , ''('f-r-\
-t-'-Ê+-,(
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3.3.4- Delineação de Llneamentos

O termo lineamento foi originalmente definido por Hobbs (r9rz) pa-

ta caï:acterizar as relações espaclais de feições tais corno cristas,
bordas de á¡eas elevadas, alinhâmentos de contatos geológicos ou tipos

petrograficos, ravlnas ou vales e, de fraturas ou zonas de fa^lhas visi-
veis como tais. É empregado no pr€sente trabalho, como designativo de

feições definidas por a1lnhamentos de relêvo e drenagem, os quais en-

gfobam a,s formas definidas por Hobbs op. cit. Associa-se aos lineamen-

tos lm significado tectônico-estrutural, relacÍÒnado a discordâncias

(rfrÐconformitiesrr) no sentido de Bitlings (1947 ) e a feições estrutu-

rais, como falhamentos que podem ter apresentado mais de LTn tipo de rno-

vimento.

A distinção entre lineamentos estrlltlr¡ais e falhamentos, nâ inter-
pretaqãÐ dos prcdutos de sensoria,'nento remoto, é necessá¡la devido aos

seguintes fatores ¡

1- Os fineamentos não så restringem ao desenvolvimento de apena,s um

tÍpo de movimento tectôniöo, ao longo de toda sua extensao, ou du¡ante

o decorrer dos dj-ferentes ciclos ou fases tectônicas que afetaran Lma

determrna.da area;

2- Uma zona de falha pode dar origem a diversos llneamentos paralelos

a subparalelos, ou vice-versa, isto é, vâias fraturas associadas a r.lna

zona de falha podem dar orlgem a apenas um lineamento, distinguível nos

produtos de sensoriamento remoto.

3.4 - Critérios Utllizados na Interpr€tação dos Dados Aeromagnéti-

cos

Um corpo sob o efeÍto de Lr,n campo magnético corn energia igual a

rrHrr, toma-se magnetiz¿rdo. rrlrr [ ¿ intensidac]e de polarizaÇão j nduz ida,

tal que, I = 141.rr¡rr, caÍacteriza o grau de magneti.zaçáo do corpo e, ê
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denominado suscetibi I idade magnética.

Portanto, a magnetizaçáD de rr¡chas é causada pela polarização 1n-

drzida pelo campo geomagnético, dando origem ao canrpo local (va¡iações

do principal-). A arnplitude da anomal ia causa.da por ta-I magnetização é

proporcional- ao contraste de suscetibilidade entre rocha.s vizinhas. As

diferenças de suscettbilidades magnética,s entr€ os vários tipos de ro-

chas, relacionarn-se diretamente com as quantidades e a.s pnf,priedades

dos minerais magneticos das mesmas.

Discussões deta-lhadas à respeito das pr'opriedades magnéticas de

rochas podem ser encontradâs em Stacey e Banerjee (L974).

Os valores medidos em Ìevantamentos aerornagnéticos não são exata-

mente dados de suscetibilidade magnética de rochas. Relacionam-se à va-

riações do campo total, ou seja à valorcs an&nafos de,ste cênpo devÍdos

à rochas com diferentes suscetibilidades. Necessitam de correções, cono

ja foi mencj onado no capitulo 2, item 2.2. Ccfno gera-lmente sao coleta-

dos a diferentes altitudes devido aos desníveis topográficos, é neces-

sário redr:zi-los a un mesmo plano pa.ra efeito de mapeamento.

Padilha (1982), aplicou e descreveu uma série de técnicas cornputa-

cionais, para torïìa-r viavel a utiljzaçao dos dados do fevanlamento ae-

romagnético do convênio DNPM/PRAKIA (1-97L, L972) em estudos locals, de

detâ-]he .

No presente trabalho, estes dados foram utifizados na forma origi-
nalmente definida ( reduzidos para a altitude de l- 2OO m. ), visando ex-

clusivamente a aná-fise estrutr:ral reglonaì, 3á que o prlncipal objetivo

dos levantamentos aerrmagnéticos é gerar subsídios par'a o mapeamento de

anoma_Lfas em gral'lde s arcas.

Os critérios adota.dos para a interpretação dos mapas aeromagnéti-

cos, basearar¡-se essencialmente no trabafho de Haralyl et alii (fgg¿).

Seis feíções principais foram deflnidas:

1- L|reamentos;

2^ Zonas cafmas : anomal ias de pequena a,nplitlide e baixo comprimento
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de onda;

3- Zonas perturbadas : ar'ìornalias de arnplltude intermediária e baixo

comprimento de onda;

4- Zonas nuito perturbadas : anomalias de grande amplitude e baixo

comprimento de onda;

5- Anomafias locais : ca¡ater bipolar ou quadripolar e grandes com-

primentos de onda;

6- Ano¡nalias profirndas : carater regiona] e grande comprimento de on-

da,

Por sua vez os Lineamentos foram interpr€tados através da observa-

ção de isoanomalias paralelas, anomalias a-longadas de máximos e mínimos

e, por nn:danças de orientação das lsoanômalas èegr-rndo uma direção de-

termi.nada.

A interpretação dos mapas aeromagnéticos disponívels (escala de

I-:1OO.OOO) foi realizada conjìmtamente corn a observação de imagens do

TM/LANDSAT, na escla de 1:1oo.ooo e mapas geológicos na escala de

1:25O.OQO. :



CAPITUI"O 4

ESTFATIGRAFTA

4.1 - Generafidades

No presente capítuto serão discutidas as unidades litoestratigrá-

ficas mapeadas na área estudada, Ievando-se em conslderação seus aspec-

tos fotogeológicos principals e, quando possível, sua caracterização

geraf nos mapas aeronagnéticos.

A elaboração do mapa geológico regional (anexo 1) teve como obje-

tivos a integração de dados de trabalhos descontínuos, de diferentes

escalas,- com as interpretações fototitológica-estruturals e a,s obsen¡a-

ções de campo e, a geração de subsídÍos pa.ra as interpretações tectôni-

cas/geotectônicas.

Os termos adoLados para a estratigrafia da área de estudos basea-

ram-se essenciatmente na revisä bibliográfica e adoção dos conceitos,

de rnn modo geral, ma-is aceitos na atua-lidade.

4.2 - CarâcterLzaçào da Á¡ea no Contexto Geológico Regional

A área de estudo focafiza-se na porção oriental de Minas Gerais,

incluindo parclalmente a unidade geotectônica denominada Crâton clo São

Francisco (ALmeida, 1977; Almeida et alil' 1978; Almeida, 1981 ; Inda et

a'trf, 1vö4; l fgura /r.
Rochas mignatito-granulíticas de alto grar: metamórfico origina<1as

em extensas faÌxas móveis (na porçä leste, a sul e sudeste da área es-

tudada), podem r€presentar regiões de regeneração da crosta ou níveis

crustais prof\ndos tectonicamente obduzidos (Schorscher et a.l-ii, 1982).

Associadas a esta-s, granitóides e terrenos granito-rrgr€enstonestr dife-

renciados, total ou paJciafmente retrabalhados nos ciclos Transa:naz-ôni-

36-
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Fíg. 7 - Cráton do São ÏrancÍsco (parte meridional).

A - (Seg, ÀlÍìej.da et alti, 1978), I - Áreas pré lransamazõnicas e fransamazônicas não diferenciadas: Quådrilãtero Fe¡rífero (IV);-2 -
Faixa dðbrada Uruaçu e Maóiço Guaxupé (V); 3-- FaiÅa dobrada Esplnhaço e coberturas relacionadas na ghapada Diamantina (IV); 4-- Ãreas
rejuvenescidas tto ði"1o Bra;illanoi-5 - Unidades Brasilianas: Fàixa de Dobramentos Brasília (VIl); Faixa de DobraÌ¡entos AraçuaÍ (X);
6I coberturas correlativas ao cicio Brasiliano: Grupo Ba&buÍ (vI);7 - coberturas sedinentares fanerozólcas; I - Falha¡nentos naio
res; 9 - Limlte do Cráton. Setas indicam vetgências.

B - (Inda et alii, 1984). 1- Coberturas fanerozóicas; 2 - Coberturas e faixås dedobraßentosproteroz6ices;3e4-ferrenos m18n3
títo-grânuIÍticos, granitóides e granito - trgreenstonett não diferencÍados total ou parcialmente ¡etrabalhados nos ciclos Trans¿¡azõ
nico ã Brasiliano; 5 - Sequências vulcano-seãimentares do tipo "greenstone-beltrr diÍererciadas; 9 - Llmítes supostos dås fâixas o[
sLslremas dobrados.
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co e Brasiliano, constituem-se ccrn as primeiras r€pr€sentantes da crÐs-

ta alqueana.

Estão presentes conjuntos Iito-estruturals de tipo vulca-

no-sedimentar cuja orlgem supracrustal ou de crosta simática primi tiva,
continua em discussao, bem como suas relaçoes de idades co'n os vastos

temenos rrsensu laturr graníticos. Estes terr€nos de migrnatitos e magma-

titos adjacentes as vulcano-sedimentares possuem uma origem discutivel,
relacionada posslvefmente à siaJização crusta-l-.

Gnaisses de origem metassedimenta¡ (paragnalsses) foram reconheci-

dos em locais ao fongo da borda ]este da Serra do Espinhâço, em suas

extremidades meridionais (Pf]ug, l-965; Schorscher et alii, 1982), com

idades atribuídas ao Proterozóico Inferior (Ciclo Mlnas).

Sobr€ estes terrenos cristafinos alocam-se sequências metassedi-

mentar€s mals novas. A provável idade de formação da bacia onde deposi-

tararn-se os sedimentos posteriormente deformados e metamorfisados á

considerada proterozoica inferior ( supergrupos Mina.S e Espinhaço).
.:

Sobrepondo-se parcial-mente a estas ultimas, r.rnidades do Protero-

zolco buperror oo bupergrupo São Francisco ( grupos tilacaúbas e Barnbuí),

constltuem ùna cobertura carbonâtico-pelítica que encerrou os ciclos

magmaticos sedimentar€s pre-cambri anos. Sofreram parcia-lmente os efei-
tos tectono-termais do CÍclo Braslliano.

Esta diversiflcação litoestrutural, geometricamente complexa, de-

vido a superposiçao de eventos tectono-magmaticos, configura e demarca

na crosta a história policícÌica da ár'ea estudada.

o grau de metamorfismo/polimetamorfismo regional va¡ia de ano,uime-

tarnórfico a afto de W pa-ra E.

As datações geocronológicas ainda são bastante escassas e frequen-

temente contraditorias, rbrangendo idades desde arqLleana,s ate prÐtero-

zóicas superiores.
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4.3 - Divisão Estratigráfica Adotada

A estratigrafia adotada baseou-se, de un modo geral, nos dados

pré-existentes e se encontra na tabela 8, que corr€laciona as princl-
pais unidades litoestruturais que ocorrem na área corn as prováveis ida-

des respectivas,

TABELA B

TDADES DAS PRINCIPAIS UNIDADES LITOESTRUTURAIS DA AREA

Nota: (l) Inda et alìi (ì984)

(2) Fogaça et alii (1984)

SUPERGRUPO IDADE (DADOS .BIBLIOGRÃFICoS

São Franci sco

Esp i nhaço e Minas

Rio Parauna

Proterozõico Médio a Superior (ì)
:

proterozóico Inferior.a Médio (?) em par-

tes pe ne con tempo rãneos (ì)

Arqueano (l) e (2)

Complexo Mi gmati to-
Granul íti co de Minas

Geraì s

Arqueano com re traba l hamen tos nos ciclos
Transamazõni co e Bras i l iano (l )

PRE CAMBRIANO INDIFERENCIADO
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4.3.1- Domínfo Litoestrutu¡af l,oca-lizado a l,este da Cordilheira do Es-

pinhaço e no Anticllnal Central da Serra do Espir¡haço

Os trabafhos p1ônelros de Eschwege (1892), Derby (1906), Ha.rder e

Chamberfin (1915), Moraes e Guima¡ães (t93o) apresentanr refer€ncias ao

rrembasamentorr do Espinhaço, Minas, Bambuí, etc. Porém, prevalece wna

visão clâssica, ou seja, que rochas de mai or rrcrj sta-linldade" (glds-
ses, mignatitos, etc. ) são mais antigas que outras ( sequências meta.sse-

dlmentares, incluindo xistos considerados da "Série Minas" - Derby

1906, região de Gouveia - quartzitos, etc.) de menor rrcristalinidadet' .

Barbosa (L954), introduziu o termo Série Ba¡bacena para um conjrù-

to de rochas xi.stosas incluindo tipos de composição båsi-ca e ultrabási-

ca, em pa-rtes granitizadas, situada.s na região do Esplnfìaço Meridional"

e a sul do Quadriláte¡rc Ferrífero, Incluiu nesta série, as rochas bási-

cas e ultrabasicas que ocorrem na borda E da Serra do Espinhaço. Consi-

derou que estas litologlâs se poslcionariarn entr€ a t'Sé¡ie Minê.sir supe-
:rior (Minas/Espirùiaco) e a Série Mantiqueira ( derivada da serra hor¡ôni -

ma a N\¡/ de Santos Dumont-MG), esta úItima composta de gnaÌsses com es-

trutura bandada centirnétrica. Introduzlu uma concei l-uação geotectônica,

considerando os pacotes quartzíticos da Sema do Espinhaço como uma se-

quéncia mlogeosslnclinal e as rocha,s xistosas basicas a ultraba,sica.s

granitizadas da Série Barbacena, como tendo origem em um ambiente eu-

geossinclinal.

Conceitos fundamenta.Imente diferentes fora¡n introduzidos por Dorr

(1969) baseado nas primeiras datações radiométricas de rÐchas gnâssl-

cas e migmatiticas da regiao do Quadrilatero Ferrifero. Estas dataçoes

indicararn que tals rocha.s representavam o pré-carnbriano maÌs r€cente da

região. Inteqpretou as sequências supracn.:stais do Quadrilátero como

representando r-Irn tipÕ de "megaxenólitorr em LÌÌÌ rrmarrr de granitóides ln-
trusivos maì.s novos e extendeu o conceito para a"s regiões adjacentes,

Herz (1970) revisou panclalmente os conceitos de Dorr, op cit,
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mantendo a lnterpr€tação ígnea das rochas granitói.des, gnalsses e mig-

matitos que ocorrem r€gionalmente, porém admitlu e definiu grupos de

rocha.s corn idades distintas: aïqueanas (27æ m.a. ) , do Proterozóico tn-
ferior, "transamazônicas" (1800 a 2ooo m.a.), do Proterozóico uédio a

Superior atribuíveis ao rrCiclo Uruaçuanorr (1500 m.a.) e pncterozóicos

superiores (até soo m,a. ).
Pflug (1965, 1967), Pflug et alii (1969) e Pflug e Renger (1973)

consideraram parte dos gnaisses que ocorrem a leste da cordilheira corno

contemporãneos em parte ou integ¡a-lmente, à sequências metassedimenta-

res Minas da região ( Supergrupo Minas que lnclui o Supergrupo Espinhaço

para os autores).

Ta1 considerâção baseou-se nos trabafhos desenvolvidos por Pftug

(1-965, 1967) que adotou ì.nn conceito de evolução, para a região da Serra

do Esplnfìaço Meridional (Minas Gerais), típico de r¡na zona marginal de

l.nn extenso ortogeossinclina.I nÕ sentido de Stilte (1936, 194f, in Pflug

op cit). Dlrante a sedimentação do Supergrupo Minas, ao longo da margem

oriental do Cráton do São Francisco, ficaram caracterizadas difeïencia-

ções de fácies sedirnentaÌes: desde a miogeossinclinaL (Fácies Diaman-

tina - Supergnæo Espinhaço), passando pa-ra uma fácies transicionaL

(fácies Ïtabira - Supergrupo Minas ) para o elìgeossincfinaÌ (Fácies Gua-

nfrães). Assim parte dos g:eaisses que ocorrem a leste da cordllheira fo-

ram incluidos nesta úItima fácies.

Além dos autores menciona.dos, Schorscher (1975, 1,978) e outros,

tenta¡arn diferenclaJ'os gnalsses e mÌgrnatitos mais antigos ( enbasamen-

tais), das sequências supracrustais proterozóicas e arqueana,s, dos

gnaisses da 'tsequência de pa-ragnaisses| de Schorscher (1975) e da Fá-

cies Guanhães (considerados penecontemporâneos, em parte ou lntegral--

mente, às sequências meta.ssedimenta-res l{inas da região). Também a dis-

tinção destes tlpos dos granitóides ígr'teos.

Desta sequência cìe trabalhos resuftou o qua.dro atual que recorùece

a existênc1a ( aincìa que só localmente definidas e mapeadas), de rocllas
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granitóides ernbasamentais aïqueanas (gnaisses e migrnatitos, tonali tos e

granodioritos intru.sivos - Schorscher et altl, 1982), paragnaisses ar-
queanos e prrrterozoicos equivafentes as sequencias supracmstais res-
pectivas (Schorscher et alii op cit; Inda et a-lii, 1984), granitóides

pn:terozoicos intrusivos alem de variedades arqueanas e proterozoicas

pro-parte metassonatizadas (K-feldspato ) e polimetamórf icas ( Schorscher

e l,eterrier, 1980; Bastos Neto, 1981 ; Assis, 1981; Uhlein e Da-rdene,

1984; Teixeira, 1985).

Devido a esta complexidade e, ao corihecimento loca.lizado dos vá-

rios tipos de rr¡cha I'sensu fâturr granitóides, porém sem se ter uma i-
deia de sua distrÍbuiçao regj ona.l, foi necessaria, para fins de mapea-

mentos regionaj.s a criaçao de rrartÍficios l-itoestruturaisrr , corno por e-

xemplo nos trabaÌhos de Fontes et afil (1978) e Inda et alli (1984).. Os

primeiros incluiram todas as rochas grâissicas, mignatíticas e granulí-

ticas ( inclusive metassedimentares de grau metarnórfico de médio a al-to )

da região, na "Associação Barbacena/Paraiba do SuI" dividindo-a em qua-

trrc complexos distintos, todos do pré-Cambriano indifer€nciado e exten-

dendo-â desde a Serra do Espinl-raço/fuadrilåtero Ferrífero até próximo à

costa atlântica. Ern parte da área abrangida pelo presente traba-lho, que

corresponde a Folha Guanháes de Fontes et a-lii (1978), serian predornl-

nantes, segr.mdo estes autores, os complexos graissico-rnigmatítico e

granÍtoide, ocorr€ndo ainda que subord-inadamente rochas metassedimenta-

res, metavulcano*sedimentares de médio a aÌto grau metamó¡fico da Asso-

ciação Barbacena.

Inda et a-fii (1984) consideraram os gnaisses e migrnatitos e inclu-
sive a.s supracrrlstais que Fontes et a-lii (1978) atribuiram à AssocÍ.ação

Barbacena da area da Folha Guanlìaes, como uma porçao equiva-lcnte geo-

graficamente ao CoÍplexo Migmatito-GraÌ1u]ítico de Minas Gerals. Consi-

deraram o trcomplexo graÌ'ìltóldett e a ttsequência xi,stosarr que ocorr€ no

extremo leste da área e que, correspondem respectivamente as wridades

Pgin(gr) e PCin(x) deste trabalho (anexo 1), cono unidades litoestn-¡tu-
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rais de posicionamento estratigráfico ainda incerto devldo a fal-ta de

dados. Portanto incluiram-nas no pré-Carnbriano fndiferenc iado,

Neste esùrdo foi possível através da interpretaçäo de produtos de

sensoriamento r€moto, mapas aerÐmagnétlcos e perfis de reconfìecimento
ttde campo deflmltal. (a nivel regionat), unidades fitoestrutìr-ais atri-

buidas respectivarnente ao pré-Canbriano Indiferenciado e como subdivi-
sões, ao Complexo Migmatito-Granulítico de Minas Gerais.

4,3.L.L- Pre-Cambriano Indiferenciado :

Foram considerados do pré-Carnbriano Indiferenciado os seguintes

con juntos litoestrutu-rais :

a) dominio de rochas granj.toides;

b) sequencias de xistos verdes; :

c,, sequencaa xrstosa;

d) cianita xistos;

A colocação das três sequências de xistos Iado a lado na coluna

estratigráflca (anexo 1), não implica em equivalência nas idades ou se-

melhança,s na gênese. Podem ser unldades distintas, ou pode existir uma

correlação totaf ou parcial entre duas ou três. Na fa^Ita de elementos

maÌs precÍsos sobre seu posicionamento estratigráfico foram incluídas

no Pré Cambriano Indiferenciad.o e individualizadas como três unidades

distlntas, em fi-:nção de suâ.s característlcas petrográficas, fotolitoló-
gica-s e disposição geográfica. Os probtenas referentes aos slgnificados
geológico-estmtìral, estratigráfico e cncnológlco somente poderão ser

devidamente esclârecidos através de mapeamentos de detalhe, estudos pe*

Lrograficos pormenorizados c outros.
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4.3.L.1.1- Domínio de Rochas Granitóides (pein gr no anexo 1)

Comesponde as rochas graníticas e granito-gnáissicas incluidas

por Fontes et al-ii (fgZA) no Complexo GranitóiAe - Associação Barbacena

/ patai¡a do Sul- e por Inda et alii (1984) no Complexo Granitóide de

Minas Gerais e Espírito Santo, do Pre Carnbriano não Diferencia.do.

Com base em observações desde macroscóplcas até microscópicas, In-

da et alii op cit confirmararn um caráter poJ-imetamórfico, sugerindo que

a origem dos granitóioes deve estar J-igada à própria evolução do Com-

plexo Migmatito-Granulítico e, a idade dos mesmos deve remontar ao Ar-

queano com retraba.l-hamentos no Transamazônico e Brasiliano, frisando no

entanto que a nível do atual estágio de conhecimento, bastante genera-

lizado, aÌiado à escassez de datações radiométr¡-cas rr...nada ma-is se

pode deduzir sobre a origem e idade dos mesmosrr.

Fontes et a-l-ii (fgZe), descreveram os granitóides da região de

Guad-lães como granito-gna-isses de granulação méOia a gnossa, textura i-

sotropica, constituídos por quartzo, micrrrclinio, biotita e/ou horn-

blenda, plagioclásio, magnetita e por vezes granadas. Consideraraln, os

mesmos, semelhantes aos da região de Conselheiro pena (à feste da área

deste trabal-ho). Através de estudos petrográficos observaram que os mi-

nera-is essenciaj-s são secundados por anfibótios, hiperstênio, sillima-

nita, cordierita e rlr-lscovita. Tais granitóides apresentam evidências de

terem sofrido diversas transformações mineralógicas em que a influôncia

de uma fase sílico-potássica de neoformação de microclínio e quartzo ê

evidente.

As rochas granitóicìes foram recorrhecidas ao longo de perfis real-i-

zados na rodovia lviG 259 e estradas secr-rndârias que Oão acesso a São

João Evangellsta, Sapucaia de GuanÌrães, Peçarùra, Cmzeir"o e Coroaci,

tendo seus limites extendiclos em relação aos anteriormente mapeados por

Fonlcs ct ¿Jii (1978).

Âs príncipals propricda.dcs fotolil-ológicas que permitem a caractc-
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rLzação e indlviduaf ização do domínio de rr¡chas granitóides são a re-
sistência à erpsão ( relativarnente mais afta do que a da.s unidades adja-

centes) e o a-Lto grau de fratulamento estruturado essencialrente segun-

do as direções N 60 W, N 20-30 I¡ e N 60 a 70 E. Tanrbém a tona-l idade de

cirøa è caracteristica pa-ra este dominlo, pois em ftrnçao da,s rocha-s

granitóides sustentar€m r¡n relêvo bastante acidentado, dificultando o

acesso, sua cobertura vegeta-1 permanece relatlvarnente intacta. Seus

contatog são j-nterprretados e demârcados por áreas anôma^las de fratura-

mentos ( anexo 2).

os sítios de ocorrência dos grarritóides são tan'bém ca¡acterizados

por constituírem zonas magneticâmente rnulto perturbadas ( anornal-ias de

grande amplitude e baixo comprimento de onda), fato este, atribuido por

Paulino et alii (1979) ao teor considerável de magnetita apresentado,

dentre os minerais menores e acessórios.

Obserwações mesoscóplcas mostram trata¡-se de granito-gnaisses,

geralmente cirìza claros com grarrulaçä variando de média a grosseira.

Possuem textura isotróplca poém, à vezes, aprþsentam-se foliados

principafmente ao longo de faixas catâclásticas cuiäs ocorrências são

conuns. Atgwnas vezes apresentam-se porflrobfásticos ' FelrrsFatos podem

atingir dimensóes de ate alguls centimetros dispondo-se de maneira o-

rientada e paralela à fofiacão da rÐcha. os contatos são de difícil ob-

serwação no campo, em virtude da existência de ì.rm espesso manto de in-
temperismo.

Na região de Dom Joaquim a oeste do contato da unldade pGin gr e,

nas proximidades de Poaia, São Sebastião do lr{aranhrão, Rlo Vermelho e

Pedra Menina (anexo 1), ocorrem pequenos corpos de granitóides não in-
dividua-f izaveis sobre os produtos de sensoria,'nento remoto utillzados.

Apresenlarn Lnna granulomc Lria fina a módia, e são normalmente cinza cla-

ro ( leucocráticos ) . Contltuem pequenos afloramentos onde observam-se

essencialmente quaïtzo, feldspato e subordj nadarnente biotita. Os feld-

spatos mais frequentes são plagiocláslos e mlcroclínios. Estes corpos
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pequenos sao maclços, Ìsotropicos mas, as vezes, apresentarn ì.nna fol-ia-

ção incipiente marcada pelos níveis biotíticos e que parece associar-se

a uma deformação mptil. Bastos Neto (1981), descreve-os corno gnais-
a.ses-graniticos. Eventua^lmente podem ser manifestaçoes marginais ou in-

cipientes, em geral menor€s, do mesmo fenômeno que deu origem à rochas

grani tóides individualizadas, ALguma.s amostras dos gra.ritóides foram a-

naÌisadas petrograf icamente âo micrrcscópio.

Na.s proximidades de Nossâ Senhora do Porto ( anexo i", pônto 154 nos

anexos 12 e 13), observou-se uma textura isotrópica e a ocorrência de

plagioclásio (35 a 4A/"), quartzo (35 a 4A/"), microctíneo ( 2Ø) , bioti-
ta e honrblenda. Além destes minerais, identificou-se magnetita e como

acessorios, aLanita, zirc.ao e apatjta.

Uma amostra da região localj zada entre S. João Evangelista e Peça-

rùra ( anexo 1,, ponto 175 nos anexos 12 e 13), apresentou coÎposlçao ba-s-

tante semlhante a anterior, porém môstrândo uma foÌiação lncipiente in-
a.dicada por niveis de anfibolio e granada.

Duas amostras da região entre Guanhães e Vlrginópolis ( anexo f,
pontos 178 e l-81 nos anexos 12 e 13), E)resentam-se constituídas por

quartzo, plagioclasio e microclineo. O plaglocl asj"o encontra-se leve-

mente saussr..r.ritizado e o único máfico presente é a biotita, incipiente-
mente cl-oriti-zada. Observou-se microxenólitos máficos com clorita e ri-
cos em opacos. Zircão, opacos (magnetita? ) rutilo e a1ânita constituem

os acessorr_os.

Amostras coletadas entre Virginópolis e Sapucala de Guanhrães e

próximo da locafldade de S. José do Gioaba-l ( anexo l, pontos 184 e 192

nos anexos 12 e 13), constituem-se, microscopicamente, por fefdspato

alcafino pertitico (35 a 4A/ù, pJagioclasio fevemente saussuritisado

(I5 a 25%) e o,uartzo (3Ø) . AnfibóÌio, biotita, granada e magnetita são

os principais constituintes måficos (nesta ordem de frequência). a ¡lo-
tlta apresenta-se parclafmente clorltizada e os princlpais acessórios

são zircão e pouca apatita.
I
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43.L.f .2- Sequências de Xistos Verdes ( p€in xvu no anexo 1)

Correspondem aos tafcoxistos, clorita xistos, rrxistos magnesianosrl

(xistos verdes derivados de rrultrabasitosrr) de Renger (1970a e b),
Pftug e Renger (1973), incuíndo-se os 'rxistos máficos" de Ba.stos Neto

(1981), a "Sequência Vul-cano Sedimentar de Serro de Llhl-ein e Dardenne

(1984), além dos xistos da Serra Negra de Gorlt (L972). Na região de I-
tabira, a sul da á¡ea estudada, Schorscher (1975), Inda et alii (1984),

descrevem sequências de xistos verdes distintasl aïqueanas do

rrgreenstone belt'r Rio das Velha,s e da base do Supergrupo Espinhaço,

possivelmente correlacionáveis à þarte basa-l do Supergrupo Mlnas. Tais

sequências de xistos, regional-mente associadas, foram passíveis de se-

paração de modo prelimlna¡, loca-lmente, com ba,se em estudos de detalhe -

Por€m na area abrangida por este trabalho, onde os xistos ocorrem em u-

ma zona de intenso tectonismo de empurrão, ainda fa1tam estudos deta-

l-hados que peïmitam trna separação.

As litologias das dlversas sèquências de xistos verdes nä são

disting.ridas caracteristicamente através da fotointerpretaçä e traba-

thos de carnpo de cunho regional. Sua ca¡acte rizaqão estratigráfica só é

possívef através de aná-fises das relações de contato, geønétricas e pe-

trográficas detalhada.s com as rochas sub e suprajacentes. Por este mo-

tivo foram colocadas como uma unidade litoestrutì.Ìral, considerando-se

que esta pode ter cornponentes de idades e nat'ureza,s distlntas. Nos pro-

dutos de sensoriamento remoto destacam-se por tona-lidades de cinza con-

trastantes em relação à litotogias adjacentes, pois a-ttcradas dão ori-
gem a solos mais propícios ao desenvolvimento de uma vegetação abunOan-

te.
Esta unidade litoestrutural pode ser composta por rochas metaíg-

neas e ígneas, que serão dlscutj.das em ítem posterior, por xistos Vul-

canocfásticos, vulcanicos e epiclásticos e estratigrafícamente pode
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r€Lnir partes de sequências supracrustais a-rqueanas e/ou dos supergru-
pos Minas e Espinhaço como foi verificado por Schorscher (1975), Inda
et alll (fOA+) para a reglão de Itabira.

A unldade em questão tem t:rn certo slgnificado geotectônico, porém

para escfa-recê-I0 inteiramente serão necessá¡ios mapeamentos fitoestra-
tigráficos e trabal"hos petrográficos/geoquímicos adlcionais,

Gorlt (1972) descreveu para a região de Serra Negra, situada à

leste de Diamantina os seguintes tipos litológicos englobados neste
trabaÌho na unidade pgin xvu ( anexo 1):

a) Sericita-clorlta xistos, nn_rscovita xistos e estaurcllta grâna-

da-biotita-xistos englobados em uma ì.rnida.de metassedimentar (da Fácies
Itabira) a qual denÒminou rrcrlrpo dos Micaxlstos'r;

b) Clorita-talco xistos, cl-orita e actinolita xistos aos quais atri-
bu-iu una origem metaultrabásica r€facionada ao magmatisno da |Série Mi-
nasll.

Renger (197Oa e b, 1972) e pflug e Renger (1973) identificararn se_

quênclas de filitosie xistos verdes, estes últÍmos pertencentes a gru-
pos genéticos distiritos, bordejando a Serra do Espinhaço à leste, a1ém

d.e outrÐs tlpos litológlcos co'no quartzitos conglomerados, fltitos he-
matíticos, itabiritos e gnaisses. Neste trabalho foram englobados no

pein xvu (anexo 1), os seguintes tipos litológicos:
a) Filitos e xlstos verdes (quartzo-clorita xistos) que os autores a-

cirna citados incluiram no Supergrupo Mina.s. Os últjmos associados à ba-
se da sequência Minas, rr. . . especialmente na Fácies Itabira".

b) C]orita xistos, tremol ita-clorita xistos, tremol ita-actinolita
xistos, clorita-talco xistos de origem metamagmática e comefacionados

ao 'rcrLrpo de Ultrabasitos l,{etamórficosrt . Renger (tS7Oa e b, 1972) dian-
te de evidôncias de associação dcstes xistos vcrdes com rochas ultrabá-
sicas (que serão discutidas em ítem posterior), rdo magmati smo geossln-

clina-l da Série Mi.nas'r considerou-os como pertencenes à parte basal

desta Série" .
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Uhlein e Dardenne (1984) definiram a rrsequência Vulcano Sedimentar

de SemoÍ, nâ localidade homônima, englobando rrxistos magnesianos'r, a-

lém de metassedimentos clásticos e químicos, que possivelmente repre-

sentam lentes de rochas vulcano-vuLcanoclásticas, Identificaram os se*

gulntes tipos litologicos: talco xisto, tafco-clorita xisto, tal-
co-tr€molita xisto, cloritâ-serpentina-ta-lco xisto, clorititos, magne-

tÍta-clorita xisto e talco-carbonato xÌsto (esteatito). Consideraram

pala estas rochas ì.ma possíveì- origem relac ionada a evolução de wn

rrgr€enstone-beltr I arqueano.

Bastos Neto (1981), relata que na regiä de Dom Joaquim ( anexo 1)

forarn encontradas rochas de baj-xo grau metamórfico, considerada,s ar-
queanas tendo identificado xistos måficos ( quartzo-clorita xistos) in-
terca-lados com xisto rico em epldoto e carbonato. AIém destes, Ídenti-
ficou talco-magnesita xistos (estçatitos), talco xistos, ta-tco-clorita

xistos, anfj boli o-talco-cÌorita xistos e cloritltos em corpos de me-

taul tramafi tos que foram pa.rcia-lmente englobados nas unidades pgin xvu
:

e p€ln tln ( anexo 1), no presente trabatho em ftrnçä dos motivos já ex-

postos.

En perfls de campo ao longo da,rodovia MG 1-o nâ.s regiões de Serro,

Alvora.da de Mina-s, I tapanhoac anga, na MG 2?9, regiáo de Dom Joaquim e

na estrada secundárla em direção à Congonfras do Norte, foram observados

alguns dos tipos litológicos descritos.

Amostra,s coletada.s a oeste de S. Joaquim ( ar¡exo 1, ponto 143 nos

anexos 12 e 13) ana-l isadas ao microscopio, mostraraJn uma coÍrposiçao t1-
pica das metaultrarnáficas que bordejan a Serra do Espinhaço a leste.

Constituem-se essenclalmente por clorita e talco, com a cronita de a-

cessorao,

Devidô ao carater de reconhecimento a nivel regionaL e a extrema

complexidade geologico/estrrrtr.:¡al- que envolve a.S litologia.s em questao,

não foi possível definir o posicionamento estratigráf1co e o significa-
do tectônico das mesmas. O grau metamórfico destas rochas, varia na r€-
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gião de oeste pa-ra leste, do domínio de xisto verde médio a anfibolito
superior (Corft, 1972; Renger, L97Oa e b; Pflug e Renger, 1973),

A á¡ea de ocorrência da unidade pein xvu é ca¡acterizada por dar

origem a anomaLias locais (bipotaJes e quadripotares) inseridas em uma

zona perturbada ( anoma-Iias de amplitude intermedj,á¡ia e baixo compri-

mento de onda), nos mapas aeromagnéticos.

4.3.1.1-.3- Sequência Xistosa (p€in x e pêin xQZ, no anexo 1)

Coresponde a uma faj"xa alongada no sentido aproximado N-S, no ex-

tremo leste da área estudada, composta essencialïente por rochas xisto-
sas. Na falta de elementos mais precisos sobre seu posicionamento es-

tratigråfico, foi j¡cluida no pré-Cambrlano Indiferenciado, por Fontes

et alii (L978), Inda et a^U,i (1984) e, no presente trabalho. Intercala-
das a estas rocha,s xistosas encontra,'n-se quartzltos mlcáceos (pein xQZ

no anexo 1) e rochas calciossilicática,s, frequente e conjuntamentê com

as primeiras, corta.das por veios de quartzo concordantes e discordantes

em relação à foriação,

En perfil r€'aLrzada ao longo da estrada que tiga Chonin a São ¡osé

da Safira identificou-se a nível de aftoramentos os seguintes tipos li-
tológicos:

a) Quartzo-muscovita-biotita xistos às vezes com granadas;

b) lifuscovita xistos grafitosos (principalïente na região de Sä José

da Safira) ;

c) Quartzitos micáceos (biotita, nn:scovita), grosseircs, por vezes

finos a médios com estmturas maciças ou laminados, principalmente na

região de São ;osé da Safira. Podem ocorrer níveis com quâ-rtzo fermgi-
noso.

Na região do rio Suaçui Grande foi observado o contato dos xistos
com biotita gnalsses ba¡rdados. Este contato é transiclonat por l]r¡a zona

de lntercalaçä tectônica.
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A sequência apresenta-se intensamente tectonizada e, frequentemen-

te boÌsões pegmatíticos encaixan-se na mesma, prlncipalmente na regtão

de Ma¡ilac - São ¡osé da Safira. Fontes et alii (l-978) mencionam além

dos minerãis citados, plagioclásio, estaur'olita, clorita, turma]Ina,

ca-rbonato, epidoto-zoisita e acessórios (apatita, zircão, titanita e o-

pacos ) .

Ao longo da IqG 259 entre Santo Antônio do Porto e o limite leste

da área tarnbém foram observadas rochas xistosas, não incluida,s na Folha

Guanhães de Fontes et a^lii (1978). Apresentam-se bastante inteû¡periza-

das, com uma coloração esverdea.da quando não totalrente afteradas. A

níveI de afloramentos distinguiu-se apenas talco e clorita. Ocorrências

de rochas, também intemp erLzadas, com quartzo, feldsp¿ito e biotlta, po-

dem ser dos mesmos gnaisses laminados encontrados na região do Suaçu1

Grande e representar intercalações tectônlcas.

A unidade pêin(x) com quartzitos intercal-ados pein(xQZ) é portanto

constituida por metassedimentos epiclásticos finos (xistos metapelíti-

cosr, cc{n evr-oenclas oe atividade (?) biogênica (grafÍta) e qua¡tzÍtos

micáceos além de prováveis xistos verdes r.rulcanico-vulcanoclást j cos e-

/ou metaultramâficos (talco-xistos). Apresentam um grar.l médio de meta-

morfismo em contraste com os gnaisses e granitóides que são as encai-

xantes tectônicas da unidade. Nas consÍderações de ALmeida e Lltwinski
(1984) foi incLuída na faixa de dobramentos Araçuaí.

As propriedades fotolitológicas da sequência xistosa, permitem ì":ma

boa indlvidua-lizaçao sobre os produtos utifizados. Seus contatos, de um

modo geral, com as encaixantes |sensu-latu" graníticas são delineados

por quebras negativas de relêvo, que refletem morfologicamente falhas

inversas/empurrões e outrr¡s tipos de descontinuÍdades. Lineações de re-

Iêvo lnterpretadas como traços de acamamentos,/foliações, estruturarn-se

prcferenc ia^lmente em torno da dì r:eção N-S com cajmento pa-ra E, .|ato es-

te locafmente verificado no canpo.

Nos mapa-s aeroragnéticos são características zonas perturbadas (a-
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noma.Iias de baixo conprlmento de onda e ampt itude lnteûnediária), nas

á¡eas de ocorr€ncia da sequênci-a xistosa, principalmente ao Longo de

seus contatos.

4.3.1,.I.4- Cianita Xlstos (pein cx no anexo 1)

Esta unidade, incluida por Fontes et alii (1978) no Conplexo

Gnáissico llligmatitico, Associação Barbacena/Pa¡aíba do Sul, ocorre corno

Lma faixa fortemente estruturada na direção N45E a leste dos quartzitos

da Serra Negra ( anexo 1). Compreende um conjunto de tipos }itológicos
distintos onde predominam mica-cianita xistos, secundados por qua-rtzi-

tos e rochas a¡rii¡otíticas interca^ladas tectonÍca,'nente por biotita
gnajsses com foliação bastante desenvolvida.

Fontes et a-lii op cit, citam que o tipo Iito1ógico ca¡acterístico
desta Lmidade é um rtquartzo - biotita - muscovlta - cianita - granada -
grafita - estaurolita - xistorr com proporções variáveis destes mine-

:

rais, resultando em rochas denominadas rrqua^rtzo-mica xistos, qual.t*

zo-blotita-granada xlstos, quartzo-moscovlta-cianita-xistos, ciani-
ta-moscovita xistos, clanita-grafita xistos e graflta-xistosrr .

Tal- unidade foi observada parcia^lmente ao longo de um carninfro se-

cr:ndário e de difícil acesso, que feva a fazendas loca^lizadas a N\tr de

São SeOastião do Mararhão. Nos pontos vislta.dos as rochas encontra-

vam-se bastante intemperizadas, dificultando a identificação mineral-ó-

gica embora teriha sido possível recorùrecer, dentre os minerâis citados

por Fontes et aLii (1978), biotita, cianita, quartzo e grafita. Os an-

fibolitos nao foram obserwados nos pontos vlsltados porem sua presença

está regj strada nos mapas acromagnél icos atravós de ano'na-l- i as bi polar.es

de máximos c mínl-rnos, Os quartzitos são finâmente laminados, de gralìu-

lação fina a grosseira e mostram-se extremamente tectonizados, com li-
neações de agregados de quârtzo estlrados e microdobras.

Nos produtos de sensoriamento remoto a unidade p€in(cx) aplresen-
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ta-se sob a forma de uma faixa fortemente estruturada na direção N458.

4,3,I.2- Cornplexo Iuigmatítico Gra¡rulítico de Minas Gerais

( Õtc no anexo 1)

Rochas rrsensu latu" graníticas (gnaisses e migmatltos, tonalitos e

granodioritos intrusivos ) e paragnaisses cuia natureza remonta ao ar-
queano; pacotes de quartzitos, xistos, itabiritos' ca-l-ciossilicaticas e

eventuais outros metassedimentos que constituem corpos que não possuem

conexão com os metassedimentos tipicos do llinas (ex: associação, grupo,

formação, Caraça, Itabira, Piraclcaba-Cercadir:hro) , ou do Espirrhaço (ex:

Formação Sopa-Brunadinho) , ou ainda, com os da Serra Negra que podem

ser em partes Espinhaço, em partes Minas ( quando con itabiritos hematí-

ticos) e finalmente, que não estão relacionada,s corn restos de cinturões

de rochas verdes arqueanos, foram incluidas, do mesmo modo, que nos

trabal-hos de Inda et alii (1984) , no Complexo Migmatito-Granul-ítico de

Minas Gerals. Tais metassedimentos, inicia-lrnente mencionados, podem ser

reconhecidos pelo fato de serem mais maduros e resistentes a erosão e

em parte indicam a existência de paragnaisses no CMGTT (ainda que sem

definiçáo estratlgrafica) , que portanto na sua porçao centro leste del-

xa de ser apena-s um embâsanento aÌqueano. Representa uma \.nÍdade poli-
- i -.genetica e policicfica arqueana com coberturas de mesma idade e mais

novas ( supracrustais proterozóicas), todas polimetamórftcas de a^tto

grau. Taì fato indica a posslbilidade de existência de quantidades con-

sideráveis de materials paragcnéticos a cxemplo de paragnaisses, migrna-

titos de metagrauvacas, metarcóseos, em grandes partes indistintos dos

gnaisses/migmatltos embasarnentals, devido a falta de mapeamentos de de-

ta-Ihe. Um exemplo de tal fato pode ser indicado pefos contatos transl-

ciona-1s de rocha.s ola-rtzosa,s (CMG qz no anexo 1) com biotita gnalsses

bandados, descritos por Fontes et a]11 (1978) e verificados rrin loco'l

pelo autor do presente trabafho, sugerindo tratar-se de fellctos de se-
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quência paragenética arenítica do tipo gratsvaca/ atc.isio-quartzo areni-

to, que ao sofrer prÐcessos metamórficos transformou-se em gnalsses/-

migmatltos e quartzitos.

Ao longo de perfis de reconhecimento de carpo foram obserwados a-1"-

guns tipos litotògicos engtobados no Ccrîplexo Migmatj.to-Granulítico de

Minas Gerais. Aqueles cujas propriedades fotolitológicas e magnéticas

possibilitam o reconhecimento sobre os produtos de sensoriamento remoto

e mapas aeromagneticos, respectivamente, forarn identificados sobre o a-

nexo 1 por sublegendas (ex: CMG qz-quartzitos) ' Por outro lado, a es-
,t,

trutu.raçao e a.s caracteristicas magneticas ainda permi tirarn a dlstin-

ção, sobre os prrcdutos acima mencionados, de unidades denominadas in-
formafmente de "dornínios litoestruturais diferenciados|, no presente

traba-tho. Tais domínios ainda não possuem definição estrati.gråfj.ca e/ou

continuidade física corn corpos estratigraficamente definidos e, foram

identificados no anexo 1 por }etras (ex: CMGA; CI{GB).

4.3.I.2.f- Perfif Poaia - São Sebastião Ao Ivla¡arrfrão - Rio Vermelho -
Ped¡a Meninâ.

l-Obserwaçoes a nivel de afloramentos permitiram, de modo geral,

distinguir os seguintes tlpos litológicos:

a) Biotita gnalsses bandados;

Geralmente são leucocrátlcos, Ern alguns afloramentos onde se en-

controu rocha fresca e/ou parciafmente afterada observou-se uma col-ora-

çáo cinza cfa¡a, estrutura bandada com alternância de leitos centimé-

trjcos e gnanulação fína predomina¡rte (à vezes mådia a grosseira). O

bandamento é a característica estrutural ma-is proeminente, com leitos

claros granulaÌ€s, a.s vezes apresentando minerais estirados na foliaçao

cataclástica local e prectominância de biotita nas l¡andas escuras. Pode

apresentar-se dobrado ou plarìo para-telo. A níve} mesoscópico fol possí-
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vel identifica¡ quartzo e feldspatos como ccxrìponentes principais, se-

cundados por biotita e quantidades subordinadas de sericita, rnuscovita,

aru]-Dotro e granaoa.

Algumas amostras destes biotita gnalsses feucocráticos foram cole-

tadas entre as loca^lidades de Poaia e Rio Vermefho ( anexo 1). Um dos a-

floramento típicos encontra-se entr€ Poala e Grarnirìha (anexo L, ponto

L8 nos anexos 1"2 e l3). Ao microscópio destaca-se a estrutLrra bandada e

a.s bandas apresentan sucessivarnente a seguinte composlção:

- feldspato afcalino (microclíneo), plagioclásio, quartzo e biotita;

- plagiocla.sio saussuritisado, quartzo, biotita e muito pouco feldspato

a-lcå-1ino;

- feldspato aJ-calino, quart¿o e pouca nuscovlta;

- plagioclasio saussuritisado, qua-rtzo, biotlta e muito pouco feldspato

a]calino e ,

- plagioclásio a-lcalino (não saussuritisado) , mlcroclineo, quartzo e

biotita.
Como acessórios verifiiou-se a ocorrência de titanita, pollca apa-

Í.r\a, zrrcaD e opacos.

Localmente os biotita gnaisses apresentan-se migmatÍzados. Velos

pegrnatoides intercalam-se concordarìtemente e cortando o bandamento ccrn

espessura-s centimétricas a métricas.

Marcâ,s de um tectonlsmo bastarìte intenso são o¡sdvadas sob a forma

de foliaçóes centimetricas na.S proximidades da localidade de Graminha;

de níveis de segregação quartzo feldspática ( próxirno à cidade de São

Jose do Jacuri), Ocorrencias localizadas de mifonlto-gnai sses e preen-

chlmento de fratlrras por quartzo l-eitoso extremamente fraturado, também

foram verificadas ao longo do perfil. Descrições petrográficas mais de-

talhadas, inclusive sobre os tipos de rochâs cataclásticas, podem ser

encontradas em Fontes et a-lii (1978).

A figura 8 apresenta seções eso¡:emáticas, ba.stante simpÌifj-cadas,

entr€ as localidades São ;osé do Jacuri, São Sebastião do Ma¡anhão e
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Figura 8 - Perfis esquemáticos S. Josó do Jacuri - S. Sebastião do Mara
nhão e Rio Vermelho - Pedra Menina.

Observa-se que as foliações orienLam-se segundo direções em torno de
E-W e os mergulhos, sisÈematicamerite pârâ N. No primeiro perfil o corPo
de anfibolitos já inferido através da f oto interp relação (anexo 1). No

segundo perfil observar a passagem dos gnaisses pâra os quartzitos micã
ceos ,

Obs.: CMc - Complexo Migmatito Granulítico de Minas Geraís;
SGMi - Supergrupo Mínas.
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Rio Vermelho-Pedra Menina ( anexo 1). Observa-se que o mergul"ho das fo--

liações e/ou acamamentos é sistematicarnente para Norte (lütfE,N\W). o

corpo de metabasica entre Sao Jose do Jacu.l.i e Sao Sebastiao do Mara-

nhao (sera dlscutido no item 4.3.6 referente a rochas igneas basicas e

ultramaficas), foi interprtado a partir dos dados magnetometricos (ano-

malia-s bipola-res de máximos e mínimos) e de scnsoriamento remoto. Não

foram obserwados afloramentos de rochas inalteradas, embora diferenças

signiflcativas na composição e cor do solo foram notada.s. Os biotlta
gnaisses, quando a-lterados, dä origem a sol-os aï€no-algllosos con al-
ternância de porções esbranqulçadas, cinza clarÞ e avermelhadas. e área

lnterpretada como metabá-sica (anexo 1) exibe um solo bastante argiloso

e com tons de vermelho mals fortes que nos terrenos gnáissicos.' As re-

1a4ões de contatos, devido ao estágio de a.lteração, não foram observa-

das.

bJ Gran].to]-des
:

Rochas leucocráticas não bandadas forarn observadas sob a forma de

pequenos corpos (fig. 8), ao longo do perfif, não sendo possível indi-
vidualiza-fas sobre os pnf,dutos de sensoriamento util-izados. Apresentan

uma textura granular fina a média e à vezes, uma foliaçä incipiente

que confere uma certa xistosidade à rocha, é sa-l-ientada por agr€gados

de minerais máficos, A nível de afforamento, obsen/ou-se que quartzo e

pfagiocla-sio perfazem cerca de 40 a SU/o do volume tota-1. Secundariamen*

te, feldspato potassico, maficos e a-S vezes granadas, podem ser identi-
ficados. Podem trata¡-se de rochas 'rsensu Ìaturr graniticas intmsivas,

sob a forma de pequenos corpos irregulares ou diques que cortam os

gnaisses/mignatitos, embora efeitos de metamorfismo de contato não te-
rìham sido obsen/ados, semefharìtes as já descritas no ítem 4,3.L.L.L.
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c) Migrnatitos

Na região de Santa Maria do Suaçui ocorrem migmatltos com feucos-

soîa, quartzo-feldspático e melanossorna de granulação média a grossej-ra

com quartzo, feld.spato, biotita, a¡fibótio e granada. P¡edorn-ina¡n os ti-
pos ma-i s homogeneos, com estruturas nebuliticas e rrschfierenrr em gera-l

de migmatitos plutônicos. Estruturas estromáticas e dobradås também o-

correm. Nos afloramentos visitados as rochas encontram-se bastante in-
ternperizadas. Obse¡vou-se rrcamadasrr decimétricas a métricas al-teradas,

com uma coloração arroxeada, argilosas, concordantes con a foliação que

sugerem a presença de diques de metabásica.s rrboudinadosrr.

d) Quartzitos - CMG qz no anexo I
Nas pncximidades de Coluna e Rio Vermelho foram encontrados quart-

zitos micâceos com n¡uscovita, sericita e biotita, extremanente fratu¡a-
dos. Dispoern-se de maneira concordante con a foliação gnáissica tocal.

Formam cristas alongadas em refêvo dissimétrico do tipo rrhog backrr per-

feitarnente identlfj.caveis nos pnidutos de sensor€s remotos. Seus conta-

tos com a-s rocha,s gnái.ssicas se fazem por zonas de transtção(fig.A).

Nestas, a partlr dos gnaisses, observa-se lnn en-riquecimento em quartzo,

una passagem para quartzo-micâ*xisto e fjrralmente o predomínio da rocha

quartzítica. A interpretação ¿aaa a estas rochas é de relictos de se-

quencias parageneticas essencialmente a-reniticas, metarnorfoseadas, dan-

do origem a gnaisses/migmatitos e quartzi-tos, conforme já discutida no
-a--alnlcro dO Ltem 4.3..1 .2.

Fontes et alii (1978) descreveram as seguintes associações mine-

- quartzo-si llimanita-epidoto-turmallna;

- quartzo-clanita;

- quartzo-biotita-nuscovita-lepidolita;

- qual.tzo-rnu.scovi ta;

- quartzo-fuchsi ta-sericlta-nnrscovita.
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43.f ,2.2- Perfil Dom Joaquim - Guanhães - São João Evangelista -
Peçanha.

Na região entr€ D. Joaquim, Senhora do Porto e Gua¡rhães preddnlnarn

essencialmente tres tlpos litofogicos, a nivel de afforamento: rûchas

granitóides já discutidas no ítem 4.3,L.z.f-io, milonito-gnaisses e mig-

matltos.

a) Milonlto gnaisses (UtlC¡ni, no anexo 1)

Sä rochas cuja textura é resultante da cornbinação de processos
' ' .açáÐ), de recrista-L Lzaqão e cristaloblåstlcos.cataclastacos (mf lon1t]",

Apresentam-se rbandados, às vezes miflmetricamente. Segundo Ba-stos Neto

(1981) os "a¡rgens" de fetdspato afcafino, encontrados com frequência

variavel , sao porfiroblastos em partes porfirocla,sticos. Podern ocorrer

(intercalados nos milonito-gnalsses) quartzo-mifonito xistos. Exemplos

foram obserwados nas prþximldâdes do contato entre as unidades CMG e

pein gr (anexó t e fie. 9). Descrições petrográficas mais deta-lhadas

encontram-se em Bastos Neto op.cit,
Anostra.s do qua-rtzo mifonito xisto e do mifonitô gnaisse foram a-

nalisadas ao microscopio. Tais arnostras fora¡n coletada"s nas proximida-

des de Itapanhoacanga ( anexo 1, pontos 134 e 139 respectivamente nos a-

nexos r¿ e .tJ, .

O primeiro (quartzo-milonito xisto) é r¡n sericita nuscovi-

ta-qua.rtzo xiêto mifonitizado, corn porfiroclastos de quartzo poligonals

e, as placas de mlca amoldando-se aos mesmos, isto é, corn nítida estnr-

tura de fluxão. Secundariâmente ocorr€m Oo,r"o" Çot bastante finos,

distrlbuidos essencia-Imente nas porções sericíticas e também rutifo.
O milonito gnaisse foi classificado como um blastomilonito gnajls-

se, feldspatizado e posteriormente milonitizado. Apr€senta porfiroclas-

tos de mesopertita, quartzo grosseiro, antipertita e plagiocláslo saus-

suritisado. Todos os porfiros apresentarn formas a-rredondadas, angulares
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CMG: Cornplexo Mignatito GranulíEico de Minas Gerais;

pcí.n: Pré-Carnbriano lndiferenciado.
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a sL¡b angulares e a matriz corpõe-se de quartzo e sericfta extr\emamente

fj.nos. Ha ainda pseudomorfos de limonita ( carbonatos ?).

b) Migrnatitos

Foran obsen¡ados em ocorrências loca-lizadas entre Guadlães e Se-

nhora do Porto e a sul desta última nas proximidades do contato entre

os grânitoides e milonito-gnaisses ( anexo 1e fig. 9). Pa-r€cem constl-
tuir r¡na falxa de translçä entr€ estes dols tipos 1ltológicos princi-
pais. Apresentam melanossorna de estrub,lra gnálssica e leucossoma repre-

sentado por venulações qual.tzo-feldspáticas. ObservÕu-se estmturas ag-

mátlcas, estromáticas e dob¡adas. cm porções mais homogêneas, onde a

distinção entre o mefanossoma e o leucossoma é bastante difícil, predo-

mlnân estruturas em geral de migmatitos plutônicos, do tipo rrschlierenrl

( entre Guanhães e Senhora do Porto). Constatou-se em afloramento desta

regiao a exlstencia de corpos rnenos acidos, com predominio de plagio-

clásio e quartzo (cerca de 4CPl do voh¡ne), feldspato potåssico (menos

de Ie/"), blotita e anfibólio, intrusivos, cortando as estmtu-ras migma-

títicas (fig. 9).

c) Rochas grarrulíticas (CMCgt no anexo 1)

Rochas corn textura granular fina a média, coloraçä cinza eswer-

deada, e as vezes barìdadas, composta-s essencia^lmente por piroxenlo, ajl-

fibólio e feldspato forarn observadas ao longo da rodovia MG 259 entre

cuanhaes e Virginopolis (anexo 1, fig.9) e talrbém, associadas a forma-

ções femíferas ( Scrnt SiT no anexo 1) que ocorrem na,s proxlmidades da

prineira focaLidade, sendo que estas úÌtimas não puderam ser delimita-
das na esca-la do trabalho.

Fontes et alii (1978), incluiram o corpo (CIvlGgt no anexo 1) que

ocorre entre â-s duãs cidades acima mencionadas, no rtcor¡plexo Charnocki-

tico" conslderando-o do tipo rressencialmente porfiroblástlco". Descre-

vem o estudo de rruma amostra'r relatando seus principais constituintes:
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plagioclásio, ortoclásio, microclínio, aryita, ptgeonita, fer-
ro-hastingsita, esca,ssas ol ivlnas e bronzita; ccxno acessórios cita¡n

granada, magnetita, apatita, titanita, fersmanita e monazita.

Rochas da fácies granulítica, associaaas as formações ferríferas
(Sit no anexo L), foram descrita.s por Borges et alii (1979). ReconÌìece-

ram duas sequencias: Rio Guanhaes e Rio Corrente. A primeira consti-

tui-se da base para o topo por mlgrnatitos lndlferenciados, gnaisse leu-

cocratico, piroxenio grarrulito inferior, quartzito fern:ginoso, itabi-
rito, qua-rtzlto, plroxenio granuli to superior, xistos, gnaisse leuco-

crático e migmatitos indiferenciados, que segundo os autores, represen-

ta uma associaçao tipica de metassedimentos a trlna unidade principal de

itabiritos, interpretados corno equivalentes metamórficos de forrnações

ferríferas de fácies óxido. A seglnda (Rio Corrente) constitui-se por

migrnatitos indiferenciados, pÍroxênio granulito inferior, qua-rtzito,

pirûxenio granulito superior e migmatitos indiferenciados e representa

uma associação de metassedimentos a urna unidade princ ipa-t de magneti-

ta-qüartzo-piroxenio-granulito. Esta unidade foi interpretada como e-

quivêr-lente nretamórfica de formação ferrífera de fácies carbonática.

Os piroxênios granulitos são rochas bandada.s em que se alterna¡n

Ieitós de mlnerals verdes e carbonatos. Descrições petrográficas bas-

tante detalhadas encontram-se em Borges et alil (1979). Distingulram

duas fases metamórficas distintas sendo a primeira, Oe facies granulí-

tlca, definida nos metassedimentos carbonáticos, mármores, quartzitos e

itabiritos e a segunda acomparìhada de meta-ssomatose afcafina das para-

geneses anidras. A esta fase atribuiram a formaçao de gnaisses/migrnati-

tos e rocha-s graníticas, Estas sequências metassedimentar€s de alto
grau metamorfico (facies granullto), definidas por Borges et a-lii op

cit, têrn idade e posicionamento estratigráfico alnda lncerto. Sua cor-
.. ^f .-relaçâo corn os gnaisses e migrnatitos da reglao e llastante dificil pois

os gradientes tanto do diastrofismo Mlna-s, quanto os do pré-Minas, sä
crescentes em direção a Guarhães (e para feste de um modo geral) e a:;Þ
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bos, gnaisses/mignatitos e meta€sedimentos estão metamorfizados na fá-
. -a .cies granulitica. Podem representa¡ equivalentes de atto grau metamór-

fico de sequencias supracrustais arqueanas, Quando a,ssociadas a forma-

ções femíferas de fácies óxido podem ser conslderadas típicas do Su-

pergmpo Minas na regiao, como sera visto em item mais adiante.

4 3.f .2.3- Região Leste de Serro

A cerca de 5 km a leste de Serro, em direção a Sabinópolis, obser-

vou-se gnaisses leucocráticos com biotita e bandamento incipiente. A-

presentam uma discr€ta foliação pela orientação deste minera.l, Para

norte, em direção a Serra AzuI de Minas, observou-se intercalações de

gnaisses cataclasticos porfirobfasticos (porfiroblastos de feldspato

potássico com até 5 cm) e de milonlto-xistos cor rrestrutu¡a de fluxão".

Descriçoes petrograflcas mais detalhadas encontram-se em Llhlein (1981).

Estes gnaisses cataclásticos (CUG mi no anexo 1 e fig. 10) foram inter-
:pretados no presente trabafhô cono a continuidade setentrional- de uni-

dades ÍIpeada.S na regiao de Dom Joaquim, por Bastos Neto (l-981).

4.3.1,.2.4- negião do Anticlina-l Centra-l da Serra do Espinhaço

Nesta região o Complexo Mlgrnatlto- Granulítico está representado
-1.4.-por rochas graniticas igneas intrusivas e mi grnati ticas. Entre as pri*

melras destaca-se o granÍto de GoLTVeia (Derby, 1906). Em perfls reali-
zados entre Gor.rveia e Congonhas do Norte e, Gouveia rurno sudoeste (em

direção a Cr.:rwelo), foram observadas rochas granítlcas ígneas que podem

ser equigranula-res fÍnas a médias ou inequigranulares porfiríticas. Fo-

gaça et alii (1984) indicam que na maioria dos casos estas rochas são

compostas por quartzo, fetdspato potássico (microclíneo), pl agioclásio

( oligocla-sio/ andesina) , biotita e muscovita; anfibol"ios (homblenda ou

actinolita) tambem podem ocorrer, Secunda-riamente epldoto, clorita,
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calcita, zircä e opacos (magnetita e pirita), podem estar representa-

dos. Fenocristais de feldspato potássico são encontrados corn até 10 cm

em matriz de granulação médla. Os granitos ígneos lntn:sivos podem o-

correr com ou sem xenólitos e regional-mente associados ( corno por exem-

plo o Granito de Gotrve j a) ou separados dos domínios migrnatíticos. Estes

últimos apresentam essenciaLmente estrutr.ra,s de migmatitos plutônicos

(nebutíticas e rrschÌleren'r ) e cornposições mineralógicas semelhantes a

dos granitos.

Outra caracteristica importante do rrComplexorr no Anticlinâl Cen-

tra-l do Espinhaço é a ocorrência de rochas catactásticas desde protomi-

lonitos até ultramilonitos. A faixa de variaçáo na composição geral dos

granitòides, segr.mdo Hofflnan (1983), abrange monzo-granitos, tonalitos

e granodioritos e mostra características mineralógicas e geoquírnicas

indicativas de rrcchas paragenéticas.

4,3,L.?.5- Dornínios Litoestruturais Diferenciados Sem Definição

Estratfgral lca

Foram deflnidos quatro grandes domínios l-itoestmtì.Ìrals no Comple-

xo Migmatito-Granu]ítico, embora sem definição litoestratigráfica ou

continuidade com unidades geológicas formafmente definidas. A subdivi-

são foi baseada essencia^Imente nas pr-opriedades fotolitológicas e dlfe-
rentes estruturações, observadas tanto nos pmdutos de sensoriamento

remoto como nos mapas aeronagnéticos.

a) CMGA no anexo l-

Este domínio extende-se por uma faixa de direção aproximada N-S

fazendo contato a oeste co'n os milonito-gnaisses (C¡4C'mi ) e a leste com

os granitóides do pré-Cambriano Indiferenclado (pein gr). A direção

pr€dominante das foliações é lttt[,n, inftetindo para NNE a E1{ na aftr-ra do

paralelo 1Bo3O. No perfil rcalizado entrc Dom Joaquim e Senfìora do
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Porto, ( ítem 4.3.I.2.2 deste capítulo) observou-se a ocorrência de

gnalsses em pequenos afloramentos constitulndo lajes sem destaque na

superfície, que foram associados ao "Dornínio dos Gnaisses Gra¡lítlcos"

de orfgem p)-utônica, descritos por Bastos Neto (1981).

b ) CI'IGB no anexo 1

Este dorninio limita-se a norte, ccxno o anterior, na a]tura do pa-

ra-lelo 18 ( região batisada pelas local-idades de Ma-rif ac, Peçanha, São

João EvangelÍsta e Euxenita). Subdivide-se em duâs áreas de ocorrência

'rencaixadasrr entre os granitóides do pgin gr e entr€ estes últimos e a

sequencia xistosa (p€in x, anexo 1). Apresenta-se fortemente estrutura-
do nas direções N5O-6OW até a a-ltura do paralelo l-8o ( anexos 1 e 2),

quando a direção E-W passa a exereer un contn¡le acentuado sobre as de-

mais (anexo 3). Perfis reaLizados entre Guanhaes - Sao Joâo Evangel-is-

ta, Guarùrães - Peçanha, não forneceram dados suficientes pa¡a tlna dis-
cussão, em virtude do a-Ito grau de intemperisno das rochas ao longo das

estrada.s percorridas.

c ) c,î'{Gc no anexo 1

O linlite sul deste dornínio encontra-se na a-ltu¡a do paraleto 18o ;

a oeste e noroeste com a sequência de xistos verdes (p€in xim, anexo

1), os qua¡tzitos da Serra Negra (Scani, anexo 1) e cia¡rita xistos (p€in

cx, anexo 1), respectivamente; a leste com a sequêncla xlstosa (pein x,

anexo 1) e o donínio CMGD. As litologias predominantes ¡á foram descri-

tas no ítem 4.3.1.2.1 deste capítulo e mostram foliações (xistosidade,

bandamento ) fortemente estrutu-radas nas direções em torno de E*l¡I ( anexo

1). Como será discutido nais adiante, estas direções conjuntâmente com

as em torno de NNhl e N5o a 6OW, sä as mais antigas da região, relacÍo-

nadas a dlreções de l-j-neamentos arqueanos.
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d) ClvlcD no anexo 1

Sobre este dornínlo não se possui informações geológlco-estrub.r¡¿is

suficientes, tendo sido deliÍritado exclusivamente através de suas prþ-

prtedades fotolitológicas (basicarnente a densidade textì.raL de elemen-

tos de re1êvo e drenagem). Os mapas aeromagnéticos da região também não

fomecem inforrnações adlcÍonais.

4.3.2- Supergrupo Rio Paraúna

As unidades vulcano sedj$entares e epiclásticas finas a grosseiras

( quartzo-mica-xistos, quartzitos e metaconglomerados ) que aflorarn em

arìticlinais e sinclinais na porção I ongi tudj na^l mediana da Serra do Es-

pinhaço, foram recorìhecida-s desde o início do século (Derby, 1"906 ) e

forma.l-mente caracterizadas muito recentemente por Scholl e Fogaça

(1szs).

Fôrarn consideradas inicialmente corno rochas corrìelacionáveis aos

Îistos da Série Minas do Quadrilátero Ferrífero ( Supergrupo Minas), so-

topostas. aos quartzitos rrltacol-ornirr do Espinhaço (Deñy, 1906).

Esta idé1a preva.lece nos trabalÌros de Moraes e Guimarães (1930),

Moraes (1931) e Freyberg (1932-1-965).

Sornente na década de 60, a partlr das pesquisas de Pf1ug e Carva-

lho (1964), é que dados mais pormenorizados sobre estas rocha,s forarn

obtldos. Vários autores englobaram-nas ao Ìado das rochas rrsensu laturr

graniticas da regiao de Gouveia, de Lm modo generíco, na Serie ou Su-

pergrupo Pre-Minas (ex; Pfllrg, 1965; Renger, 1970; Pflug e Renger,

1973).

Scholl e nogaça (fSZS), estabelecera,'n t:rna paralelização fitoestra*
tigrafica entr€ as unldades supracrustais que ocorrem no anticlina]
centra.l do EspinLraço e o Supergrupo Rio das VeLhas do fuadritáterrc Fer-

rífero ( cinturão de rochas verdes aryueano), adotando esta denorninação,

embora reconhecendo que a continuidade entre as duas sequências, nä
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fol cornprovada.

Fogaça et a-lii, 1984, abandonaram as designações anterio¡Es para a

sequéncia supracrustal do embasamento pre -EsplnfËço, e corn base em

trabalhÕs anteriores, novos Ìevarìtarnentos de carnpo bern como trabal-hos

petrograficos, propuseram o rrsupergrupo Rio Paraunarr, Dâ base pa-ra o

topo foi subdividido em Grupo Pedro Pereira (unÍdades ultramáficas e

vulcano sedimentares ) e, Grupo Costa Sena com sucessões predorninante-

mente epiclåsticas finas e gn:sseiras, respectivamente denornj-nadas de

forrnações Barão ¿e Guaicul e Bandeirinha (tanera S).

A exlstência de xenóIitos metamáficos e metapeliticos em grarìitos

lntrusivos, segundo Fogaça et alii op.cit,, indicam ìÐa estreita a6so-

ciaçä entre a.s rochas crustais e suprâcrustais. . . trmesmo que em parte

justapostas com contatos tectônicos'r. A6si¡ as crustajs de a-l-to grau

(mignatitos/gnaisses cinzentos) seriam mais antigas e pertencentes ao

emba,samento dos depósitos Rio Pa¡aúna. As unidades lnferiores do Grupo

Pedro Pereira sao constituidas essencialmente por rochas metaultramafl-

cas, mâficas e metassedimentos máficos e químicos. os depósltos epi-

clásticos derivados de terrenos s.1. graníticos predominam na parte su-

perj.or do clnturao ( Grupo Costa Sena, Forrnaçao Bandeirir¡ha, ortoquart-

zitic a) . Tais ne laçoes l i toestruturais-e stratigraf icas c a¡ac terizæn an¡-

bientes geotógicos típicos rrgr€enstone belt'r arqueanos ( f'ogaça et alli
op.cit. ). a facies de rnetanorfisrno do cintu¡ão Rio Paraúna é xisto ver-

de medio a superior e, em comparaçao ccrn as coberturas que lhe sao su-

periores ( Supergrupo Espinl¡aço) é algo mais elevada e acentua.darnente

mais deformado.

O Supergrupo Rio Paraúna ocorr€ essenciaLmente na região do anti-
clinal central- do Espinfìaço e nas regiões de Diamântina e Gulnda (SCpa

anexo 1). A subdivisão em grupos (Pedro Per€ira e Costa Sena) e forma-

çoes ( Ba¡ao do Guaicul e Bandeirinha) nao foi possivel na escala de

traba-lho, embora a observação. de imagens T1',1/LANDSAT, na esca-La de

1:1OO.OOO, mostrou a vlabilidade de uma separaçâo, no minjmo, em termos
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TABELA 9

COLUNA ESTRATIGRÃFICA SIMPLIFICADA DO SUPERGRUPO RIO PARAUNA

( Fogaça et aliì, l9B4)

SUPERGRUPO GRUPO FORMAÇÃO LI TOLOGI AS

Es pi nhaço S.João da
Chapada

Rio

Parauna

Costa

Sena

Bandei ri nha

Quartzitos micáceos ãs vezes com es-
trat. cruzada; Filitos com cianita;
congl omerados pol imi ctos, quartzitos
'lami nados grossei.ros; quartzitos mi-
cãceos com cianita e turnalina;

Barão do

Guai cuí

Quartzo-mi ca-xi stos, quartzo-muscovì
ta - (sericita) -xistos, quartzo xis
tos , cianita-muscovita-xistos (e to-
dos os termos transicionais entre es
tas litologias);

Pedro

Perei ra

Un i dade
Vulcano
Sedimentar

Cl ori ta-bìoti ta-ep idoto-xistos, com
quartzo em leitos paralelos ã xisto-
s i dade.

STQUENCIA INFRAESTRUTURAL DE GOUVEIA
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de grupos. Por outro lado a unidade aJqueana, considerada como r-rn todo,
a.possul caracteristicas fotolltologlcas que pemitem sua lndlvidt¡afiza-

ção con bastante precÍsão sobre os produtos uttllzados.

Al-guns perfis rea-lizados nas regiões de Dlamantina, Gouveia, Capi-

tä neDzardo e Congonhas do Norte, permitlram a distinçä de conJurtos

litológlcos referentes ao Supergrupo Rlo Paraúna.

observou-se a ocorrência de xlstos verdes corn proporções variáveis

de taLco, clorlta e serpentlna, afetados por processos lntensos de ci-
sal-harnento, con veios de quartzo paraLelos a subpara.lelos à xistosida-
de. Afgllr'rs corpos isol-êdos de metaultranáficas foram observados er¡ â-

reas grarLítlcas, Estas litologias foram consideradas por Foqaça et al-ti
(tg84), corno as porções lnferiores'do Gnrpo Pedro Pereira.

A cerca de 7 a I kn a sul de Gouveia ocorrem cãlTÌâqas pouco espes-
a^sas de formaçao ferrifera con rrmetachertrr intercaladas por metamaficas

e meta-ssedirnentos consideradas po"lFoguç. et al-ii op,cit. ccrno a unida-

de vulcano-sedimentar do GrLpo Pedro Pereira.
:-

Quartzo-mica-xistos, aÌ$mas vezes intercal-ados por rcchas metaig-

neas, quartzo xistos corn lentes de quartzito, e ra.rþs níveis de itabi-
ritos (nritimétricos a centimétriêos ) e de metaconglomerados monomictos

a pollmictos constituem rnn pacote de metassedjfientos de ocorrência ge-

neralizada na região que foi denominado por Fogaça et alii (1984) de

Formação Ba:.ão do Guaicui do Grupo Costa Sena. Estes autores, con base

em dados de ânal-ises quinlicas, levantararn a hipotese de que afguns

quartzo-xistos do pacote, tratam--se de prrcdutos metamórficos de vulcã-

nicas ácidas ou tr¡fos sillco-aluminosos.

Quartzl tos finos a médios, puros ou m1cáceos lntercal-ados por ho-

rizontes conglomeráticos pofÍmictos (quartzito, formação ferrífera,
quartzito fermglnoso), constituem umâ unidâde sobr€posta a Formação

Barão do Guaicui, considerada por Fogaça et a-lii op.cit. cono Forrnação

Bandeirinha do Gnrpo Costa Sena,

Dados litoestratigráficos e petrográficos mais detalhados são dis-
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cutidos, por exempl-o, por Grazziotin (fgAZ), Hoffmann (1983) e Fogaça

et al-ii (1984).

4.3.3- Supergn:po l'linas (SGJ1 no anexo 1)

A existência de rochas do Supergrupo i4inas na região em apr€ço

continua r¡n foco de discussões contrìcversas.

Pflug (fg6S) incÌuiu todas e, Pflug e Renger (tgZg), a grande

maioria das rochas que ocorr€m a leste da Serca do Espini-raço (não ape-

nas da área estudada) no Supergrupo lvlinas, fácies miogeoanticlinal in-
terna (fta¡ira) e eugeossinclinal- (f'ác¡-es Guanirães) .

Esta interpretaçao na;o e mais aceita pois sabe-se que grande parte

dos gnaisses e migmatitos são rrcchas aryueanas, polimetamórficas, cons-

tituindo o embasamento das demajs r:nidades, embora ainda são em pequeno

núnero as áreas onde tal fato foi veriflcado em mapeamentos de escal-as

adequadas e confirmado por estudos petr.'cgráficos (ex.: Bastos Neto,

1981, para a regiao de Dom Joao,uim).

A atribuição Oos quartzitos, filitos e xistos da Sema Negra ao

Supergrupo iviinas, por Gorlt (tgZZ), é probl-emática pois faltam litolo-
.agias tipicas, especialmente os itabiritos.

As litologias típicas acj¡na refericlas englobam itabiritos de fâ-
cies óxldo a hematita e de minérios ricos de fernr, de méOio a alto
grau metamorfico, associados ou nao a outros metassedjmentos tais como

quartzitos, filitos, xistos, gna-isses metapelíticos caLciossllicáticos,

com ou sem metaultramáficas, alrfibolitos e xistos verdes vulcanoclosti-

cos associados.

Por outro lado continuam prrcbì,emáticos os encl-aves supracmstais

de aito grau metamór'fico, co:lr ou sern itabirltos e minérios ricos de

ferro de fácies óxido, associacìos. Ror'gcs et a-l-jl (1g7g) considerou cs-

les c¡rcl-aves na r'.rgião oe Gu¿nhã.-s (fâres pilo,r:ênio granulito) de icla-

de incerta (ar"',qucana ? com rctrabalh¿.¡nentos no Tr'¿nsamazônico). Schcrs-
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cher (1975, 1978, L979) e Schorscher et alii (i-g82), lncluiram a.s su-

pracmstais de Guarù¡ães no Supergn:po Minas em conjunto corn as demais

que formam a faixa femífera de alto grau Monlevade - Nova Era Gua-

û¡ães - Itamara¡rdiba.

Ern trabalhos mais recentes de mapeamentos de detalhe, folhas Serro

(Llhlein, 1981) e Mato Grrrsso (Assis, 19Bl-), foi proposta a denorninação

'tSequência Ïtabiríticatt que inclui as sequências metassedimentares com

ltabiritos localizadas nas prcximidades da Serra do Espinhræo a leste.

Assis (fggf ) correl-acionou-as ao Supergn-lpo Minas, porém corn dúvidas,

pois não dispunha de rrmaiorres dadosrr regionais para conprrcvar tat cor-

relação.

No presente trabal-ho a r:nidade em questão foi mantida sob'a deno-

minação de "Sequência Itabirítica" (SC¡rLisit, no anexe 1), porém, tendo

sido excluidos os xistos ver'des e talco xistos considerados da

f'sequência de xistos verdes" (ítem 4.3.1.I.2, deste capítufo).

Da base para o topo foram englobados os seguintes tipos J-itológi-

cos:

a) quartzitos brancos, sericíticos, finos e laminados apresentando

metaconglomerados polimictos descontínuos na base;

b) filitos quartzosos prateados e hematíticos cinzas;

c) ita¡iritos com intercalações menor€s de dolornitos anfibolitos,
xistos verdes, metaritmj-tos, talco xistos e lentes de hematita.

Ta-l- associacão e caracterizada, morfologicamente, sobre os prrrdu_
tos de sensoriamento remoto por cristas al-ongadas em relevos dissimé-
trico, à vezes arqueadas com a concavidade vortada para r_este. seus
contatos com as unidades adjacentes se dão por meio de quebras negati_
vas de re1êvo, prrrvavelmente associadas a fa-lhas inversas/empurrões.

Perfls rea-l-izados ao longo da rrodovia t{G-lo e estradas secundárias
que l-igam Dom Joaquim a congorrl'las do Norte permitiram a identificação
de rrmetachertsrr, fiJ-itos, fornrações femíferas com lentes/níveis de he_
matita e conglornerados polimictos com seixos de itabiritos, contudo sem
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indícios preclsos quanto as relações de base e topo (fig. 11).

Na tlteratura esta sequência litológlca tem sido lnterpnetada de

manelra controvertida. Foi conslderada como termo transiciona-L entre as

fácies Dianantina e Itabira da Série Mina,s por Pfh.€ (1965, l-968), Ren-

ger (1970), Kehrer (1972), Pflug e Renger (1973). Pf1ue (1968) e Renger

(1979) fornecem revlsões bibliogråficas sobre o assunto, mostrando que

em traba-lhos anterior€s a sequência foi atribuida a Série t4inas (no

sentido de Derby, 1906). Esta interpretaçä foi aceita por Grrrssi Sad,

1968 (in Bastos Neto, 1981) e Inda et al-ii (1-984). Interpretações aI-
tematívas atribuirarn-na ao Supergrupo Espinhaço (BaÌ'bosa, l-966).

Em trabalhos contemporâneos, porém independentes, realizados a

norte (A.ssis, 1981; uhlein, 1981-) e a sul (Bastos Neto, 1981) d.a mesma

estrutura, os prlmeims denoÍLina-ram a associação litotógica em questão

de 'rSequência Ïtabirítlca'r enquanto que o úttimo, a incluiu no Super-

grupo Espinhaço, Forrnação Sopa-Bn-rnadinho (ver figs.lo e 1l respectiva-

mente ) .

Sem duvida a sequencia anallsada associa termos petrograficos tais
como itabiritos com níveis-Ientes de hematita, quartzitos micáceos, fi-
lltos prateados e cinzentos que.sugerem Lma identidade com o Supergrupo

Minas e, outrþs como quartzitos grosseiros e conglornerados polimictos

com seixos de itabirito, característicos da Formação Sopa-Bn-madirifro do

Supergrupo Esplnhaço. Irifelizmente as discussões essencialïente polêmi-

cas prejudicararn e ate jnìpedirarn analises objetivas a respeito da natu-

reza estratigráfica ou tectônica desta sequência.

No mapa litoestrutr.ral deste trabalho ( anexo 1), foran separadas

partes da sequencia, ccrn predominancia de itabiritos e metassedimentos

epicì-ástlcos finos, de outras corn quartzitos grossei¡os e conglornerados

polirnictos com seixos de itablritos incluídas no Supergrupo Espinhaço.

o termo informal sugerido por Assis (1981), Llhlein (1981) e Uhlein

e Dardenne (1984), prþporciona exclusivamente uma solução relacionada a

mapeamentos ]oca-lizados e de detafhe, não integrados no contexto regio-
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Figura 11 -.Perf il esquemático a oeste de Ð. Joaquirn

Na sequência itabiríticâ (sGmi) foram ob".r'rr.dr" "camadas"
de rrmetacherts", fititos, formaqões ferríferas com lenEes/
níveís de hematítâ, não representáveis nesta escala, e tam
bém, níveis de conglomerados polimictos, Não foí possíveT
encontrar indícios precisos quanto às relagões de Èopo e
base.'

Obs. : SGmi: Supergrupo Minas;

CGll : Complexo Migmatito Granulítico de Minas Gerais;

pein: Pré-Cambriano lndif erenciado.
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naf. Os trabathos de Pffue e Renger (1973), Schorscher Ín A]meida e

Litwinskl (1984), Inda et afii (1984), este trabalho, o de Ba¡bosa (em

preparaçä ) e Santos (1986), bem como os levantamentos aercrnagnéticos,

mostrarn clararnente a continuação estruturaf , corn internrpções lnsfgni-
ficantes da "Sequência Itabirítica" corn o Supergrupo Minas no Quad¡ilá-
tero Ferrífero, através das estruturas .la¡r regfões de Morrþ do Pilar e

Itabira. Con relação à litologlas quartziticas e conglomerática.s asso-

ciadas à Forrnação Sopa-Bn-rnadinhro ( Supergrupo Espinhraço), resta escl-a-

rEcer se pertencem a mesma sequencia ou nao e, quaf sua posiçao estra-
tigråf ica,/eac ial- relativa.

Os quartzitos da Serra Negra ( SC,mi no anexo 1), embora englobados

no Supergrupo Minas de marìeira simila¡ ao trabalho de Inda et aLii
(1984), constituem r:rna questão em aberto pois podem pertencer ao Espi-

nhaço ou Minas.

Do mesrno modo é visto o problema das sequências metassedj-mentares

ou faixas restritas de alto gra:r metamórfico da região de Guanhães dls-
cutidas no ítem 4.3.7.2.2.). QuanOo associada.s a formações ferríferas
de fácies óxido a hematita e a mj.nérios ricos de hematita ( ainda que

sem interesse econ&nlco), são consideradas típicas do Sl-rpergrupo Minas

na região.

4. 3.4- Supergrupo Esplnfraço

As sequências.pr€dorninantemente quartzíticas (epiclásticas gros-

seiras) que sustentam a Cordilheira do Espinhaço, constltuem o super-

grupo hornônÍmo. Mostram princlpa]mente litologlas rìepresentadas por or-
toquartzitos congfomeráticos, qua^rtzitos micáceos, quartzo-mica-xistos,

congLonerados mono e polimictos e, suboldilladarnente, rochas metaígneas

vulcânicas/ subr,utcânicas e f i 1 i tos hematí ticos.
Tal cordÍlheira fo1 orlglna-lmente pesquisada desde o século passa-

do (ex.: Eschwege 1822, l-833) em fr-rnção das atividades de mineração e
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ourþ, embora a descoberta de tafs recursos mlnerals tenha ocorrldo por

volta de 1714 (Ma¡ques Jr. e Cordein¡, 1980).

As prfmetras tentativas de subdivlsão e correlação estratlgråfica
foram r€allzadas por Derby (1906), Harder e Charnberl-in (1915), Draper

(1920), Rlmann (1920), Moraes e Gujmarães (1930), Gujmarães (1931),

Freyberg (1932-l-965), Moraes (1937) e Barbosa (1954), entre outrÐs. De

rnn modo geraf, estes autores prÐcuraraam comefacionar e e>çpI1car as re-
Iações estratigráficas-faciológicas das sequências epiclåsticas grÞs-

seiras da Sema do Espinhaço corn as epiclåsticas fina.s e químicas do

Quadri látero Ferrífero, Uma revisão bibliográfica bastante corpleta e

efucidativa é apresentada por Renger (1979).

A estratlgrafia básica do Esplnhaço foi elaborada por Pflug (1968)

na região de Diamantina. Corihecjmentos adicionais corn base em novos a.s-

pectos estratigráficos/tectônicos/petrográficos e revisões bibliográfi-
cas foram publicados em trabalhos corno os de Renger ( 197Oa e b, 1972),

Pftug e Renger (1973), Scholl e Fogaça (1979), e aqueles do convênio

DNPM/ruI\¡DEP - refatórto de quadrícutas do Prrcjeto Mapeamento Geológico

do Espinhaço Meridiorial- - Iistados na figura 3.

O termo Supergmpo Espirifraço fol adotado inicialmente por Schobbe-

nhau6 Filho (1978) e Scholl e Foeaça (1979).

No presente trabatho adotou-se a coluna estratigráfica de Pflug
(1968). Comptementações e modificações posteriores foram prÞpostas por

Kneldl e Schorscher (f972), Schotl e Fogaça (1979), Schorscher (L98O),

Toryuato e Fogaçâ (1981) e Inda et a-lli (1984). Estes úttjmos descreve-

rarn o Supergrupo Espinhaço da região da Sema do Cipó e do Quadritáterc

Ferríferrc incluindo urna unidade, de posição estratlgráfica basal, com-

posta de xistos metavulcanoclásticos básicos a ácidos e de filitos he-

matíticos que denomina.ram de "sequência de xistos verdesrr. A tabela 10

mostra as colunas elaboradas por Pflug (1968) e Scholl e Fogaça (1979)

para a região de Diamantina e a de Schorscher (cit in Inda et afii,
1984) para as extremidades meridionais da Serra do Es¡,inhaço.
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Ape,gar dos vá¡ios anos de estudos desenvolvÍdos sobrÊ a geologia

do Espinhaço e QuadrifáterÐ Femífero ainda é probLemátlco precisar a
idade do Supergrupo Espinhaço. A idéia original de Pflug (1965), de

corretação da Formação Sopa Bnjrnadinho com unidades do Grræo Ìtabira
( itablritos da Formaçä Car¡ê ao Supergrupo Minas no fuadritáterrc Ferrí-
ferp), baseia-se na rrtransição faciotógica'r entr€ estas sequências. O

esquema básico apoia-se na redução da porcentagem de c1ásticos pa.ra S

( arredores de Itapar:hoacanga) , na medida em que aunentam os teores de

sedimentos argilosos e de precipitados químicos (em direção ao Quadri-

l-átero Ferífero). Os metaconglomerados Sopa apresentam-se cada vez

mais ricos em seixos de itabirito enquanto ocorre um decréscimo gradual

de seixos de quartzito. A]ém disso verifica-se l.nn aunento na espessura

dos itabiritos. Uma valiaçä simllar tanbém é observada de \4I para E,

rei-ativa ao ar¡nento .de prÐfLndidade ( para E) da "bacia l4i-

nas*Espirhaçorr. Deste modo, o rrMinasrr e o rrEspir¡haçorr seriam pelo menos

em pa¡tes contemporâneos. Corroborando a idéia de Pflug (1965), pflug

et a-Iii(198o), apontarn para a pnesença de filitos hematíticos, xistos
ver.des e ef\:sivas aciOas (vulcanitos sinsedirnentares ) , no topo e na ba-

se .las formações ferríferas, com uma posição semelhante aos horizontes

de vulcânicas (metavulcânicas) que se extendem continuamente até a re-
glão de Diamantina, a.ssociad.os aos metaconglonerados e quartzitos das

porções basais do Supergrupo Espinhaço. Esta idéia de Pflug (1965) ain-

da permanece em aberto.

Dorr (1969), Ladeira (1980) considerararn os quartzitos da Serra do

Espinhaço sotopostos ao Supergrupo Minas em ti:nção da comelação corn o

"Quartzito Cambotasrr da região do Quad-rilátero Ferrífero.

Schorscher (1979), Hoppe (1980), Schorscher et a-lii (1982) sugercm

a contemporaneidade (pelo menos em partes) do lvlina.S e Esplnfìaço.

Derby (1906), Almeida (1977), Brito Neves et alii (1979), Uhlein e

Dar-denne (1984) considerararn rjrn poslc iona,'nento estratigráflco mais jo-
vem para o Supergrupo Espinhaço, admitindo que sua evolução transcorreu
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durante o PrcterÞzóico Médio.

Datações U/Pb em zlrcões de metariolitos encontrados nos horlzon-

tes inferiores das sequêncla,s Espinl'ìaço, forneceram idades (de crista-
ILzaçáo) de I77O m.a. (Brito Neves et alii, 1979). Mais recentemente

foram encontradas evidências indicando possiveis relações intrusivas
para os meta-riolitos, sugerlndo ì.nna idade mais antiga para o Supergrupo

Espirñaço (Inda et afli, 1984).

No presente trabalho não foram encontrados contatos sedlmenta-res

entre as rochas do Mlnas e do Espinlraço, somente tectônicos. Conside-

rou-se portanto lnna contenporaneidade pefo menos em partes baseando-se

nos argr.mentos litoestratigráficos supra mencionados e discutidos, a1ém

das datações geocrrcnológlcas (embora alnda nn¡ito escassas).

A tâbela 11 repr€senta a cofuna estratigráfica adoJada neste estu-

do. É slmplificada e adequada aos propósitos, de escaJa e demais car.ac-

terísticas deste traba-Iho. Certa problemática diz respeito a presença

da "Sequência Xistos Verdes" (Kneidl e Schorscher, 1972) que ocorrre ao

tongo da borda teste da cordilheira. Sua fafta local é devida a não de-

posiçao ou erosao subsequente. Na a,rea estudada ocorr€ uma faixa de

xistos verdes na posição geográfica e litoestrutural pr'oposta por

Kneidl e Schorscher op.cit. Admite-se que partes desta unidade de xis-
tos (pein xr¡r, anexo 1) que subjazem concordantemente a Formação São

João da Chapada, quando esta fafta, a Formação Sopa-Brumadirìho, possaln

pertencer a rtsequência de Xistos Verdesrt.

Foi possivef atraves da fotointerpr€taçao dos produtos de senso-

riamento remoto utilizados e, perfis de recorùiecimento de campo, veri-
flcar as formações propostas por Pflug (1968) e extende-1as para novê-s

areas, cmbora com ressa-lvas em virtude da fa^lta de dados de cafrl)o e pe-

trográficos nais deta.lhadÕs. Para as reglões já mapeadas em detalhe

ta-is dados apresentam-se bastal-ìte completos e podem ser encontrados nos

autor€s listados na figr-rra 3 (capítulo 3, ítem 1.3), Limita-se entä a

apresentar a]grlns aspectos gerais dâs pr:inci pais lltologj.as pr€sentes
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COLUNA ESTRATIGRÃFICA ADOTADA PARA O SUPERGRUPO ESPINHAçO
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na áJea, al,guns aqpectos fotogeológicos, e t:rn perfil- esquemático bas-
tante sinpJ.iflcado entre Diarnantina e Consetheiro lvlata (fig. 12).

4.3,4.L- Formação São João da Chapada (SJ no anexo 1)

A Formação São João da Chapada recobre dir€tamente o ernbasanento
rrsensu laturr granítico ou as sequências do Supergrupo Rio earaúna, me-

diante contatos discordantes, angulales e erþsivos na região do anti_
cfinal de Gouveia. A Ìeste da Cordilhelra, seu contato corn a.s unida.des

subjacentes não foram clararnente identificados nem tão pouco, com a se-
quência de xistos verdes (tabel-a 11). É um conjr.rnto litológì.co onde

pr€doninam qua-rtzitos na base e no topo, com rnn nível intermediáiio
pouco espesso, de rocha.s consideradas d.e origem . magmática e distri-
bui-se arpÌarnente por toda região centrÐ-feste da cordlfheÌra, a seção

tipo ocorre na estrada de Got-¡veia a Datas (pf1ug, 1968).

Scholl e Fogaça (1g7g), subdividira,n-na em 3 nívei-s denomj_nados

informa-Imente A, B e C. Nos níveis A e C predorninam qual"tzitos e subo"-
dinadamente metaconglomerados polimictos. No nível- B, predominam fili-
tos hematíticos, de origem pnrvável magmática, Ressalta-se a importân-
cia deste níveI, que a.lém de distribuir-se genera^lizadamente por quase

toda Serra do EspinhÌaço, continua em discussão quanto a ser a rocha ma_

triz dos dia,nantes encontrados na Formação Sopa-Brumadinho.

Embora não tenha sido possível individualiza-r os níveis A, B e C,

al$nnas ocorências dos fllitos na região baLizaò¿. pelas loca-lidades de

São João da Chapada, Diamantina, Vau e Capivar.i (SJFI no anexo 1), pu-

derarn ser delindtada.s por apresentarem tona^ìidades de clnza e proprj.e-

dades fotolitológicas contrastantes cøn as litologias predominantemente

o.uartzíticas.
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I'igura 12 - Perfil esquemático entre Diamantina e ConseLheiro Marâ.

Observar o perfil juntamente com o mapa geotógico (anexo 1) , para
se te noção da estruturação das formações do Supergrupo Espinha
co (scE) em antiglinóríos e sinclinórios., com eixos em torno da di
recão N-S. I

I

I
I
I
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4.3,4.2- normação Sopa-Bnnnadinho (SB no anexo 1)

A Formação Sopa-Bnjmadinho, d.o mesno modo que a São João da Chapa-

da, distrlbui-se arnptamente pela região centrû-leste aa ârea da cordi-
Lheira, fazendo pa¡te da porção basal do Supergrupo EspinLraço. Tem sua

seção extendendo-se da Lawr.a Lavrinha à Lavra BrumadinLro à norte do po-

voado de cuinda. O contato corn a unida.de subjacente é gradacional, em-

bora bastante rápiOo e, ocorre logo após o aparecimento do úItimo paco-

te espesso de filitos cir¡za esverdeados que grada para os quartzitos
- João da Chapada (fffug, 1968; Almeida Abreu,mlcaceos da I ornaçao s.

1981) .
t^

Foi subdividj-da em tres niveis por Scholl e Fogaça (l-979), denorni-

nados informa-lmente D, E e F.

.. O níveI D é constituido essencia,lmente por filitos e quartzitos

micáceos; o E por quâ¡tzitos e conglomerados polimictos onde ocorrem os

diamantes e o F por fllitos, metassiltitos e intercaìações de brecha.s

quartzftl_cas.

Ernbora nä ter¡hra sido possível discriminar estes três níveis, da-

dos obtidos a par.tir do reconhecimento de campo a nívet regiona-l, foto-
litol-ogicos e de mapeamentos pre-existentes, permitiram individua-Iizar
a lormação em questä e extender seus lj-rnites.

4.3.4.3- Formaçä Galho do IUigueI ( C,l.{ no anexo 1)

A Formação calho do Miguel é composta essencia-lmente por qual.tzi-

tos micáceos restritos à suas porções basais e ortoquartzitos finos à

medios a,s vezes com mega-estratlficaçoes cnrzada.s perfazendo o resto da

unidade. Sua seção foi estâbeleclda na vereda que vai de Campo Sampaio

ao lugarejo de Santa Rita (Pf]ug, 1968), Seu contato inferior com a
Formação Sopa-B¡urnadinfio é gradaci onaf e, é feito através de Ìnterca-la-

ções de filitos, metassl]titos e quartzitos finos do Membro Camfro Sam-
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palo, da fonnação supracitada (Afmelda Abreu, l-98l-), corn qua¡tzitos fi-
nos da Formação Caf¡o do Miguel-, na região de S, João da Chapada.

Estes tipos litologicos pr€dc'ninantes, apresentam propriedades fo_
tolitológicas que caracterizam bem a formação por todas as suas á¡eas

de aftoramentos. Seus contatos são nítidos, através de quebras negati-
vas de relêvo, bem como o padrä de fraturamento que dá origem a linea-
ções de relêvo e d-renagem regulamente distribuidas, por quase toda a

extensão da forrnação.

4.3.4.4- Forrnação Santa Rita (SR no anexo 1)

1

A Formação Santa Rita é constituida essencial-mente por metassilti-
tos ]aminaCos que gradan pa¡a filitos quartzosos e quartzitos sericíti-
cos finarnente laminados e de gra.nulação fina. Sua seção tipo foÍ estâ-
belecida þor Pflug (1968) a sllt do povoado de Santa Rita. Seu contato

com a Formação Galho do Miguel é transicional, às vezes tectônico atra-
vés de falhas inversas/empumões.

Os metassedjmentos desta formação são pouco resistentes à erosão.

Suas á¡eas de ocorrência mos Lrarn-se aplainada,s. Suas prÐpriedades fotc-
litológicas e, mesmo sua tona-lidade de cinza, são bastante contrastan-

tes, com os quartzitos GaLho do l{iguel e Córrego dos Borges.

4.3.4.5- Forrnação Córr"ego dos Borges (CB no anexo 1)

É composta essencia^lmente por quêrtzitos puros ou micáceos, com

laminações pfano pa.ralefas frequentes. Quando esta unidade foi designa-

da forma-lrnente por Pflug (1968), não foi estabeleclda uma seção tipo.
Forarn indicadas seções que podem ser obsetwadas nos cortes da rodovia

Guinda-Conselheiro Mata e da ferrovia Centro Norte que figa estas duas

lÕcalidades. I{etabr€chas, prÕvavelmente intraformacionais, foram encon-

tradas e já havia,n sido descrlta-s por pfl.ug op cit. Os quartzitos for-
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mam crlstas a-longadas, dlssimétricas constituindo prom:nclados "hog
backsrr. Estas características facilitararn sua lndividual-ização sobre os

prþdutos de sensoriamento r€rnoto utillzados. Os contatos corn a Formação

Santa Rita são translcionais. Geralmente ocorre um en-riquecimento das

frações arenosas dos metasslltltos ou filitos quartzosos da forrnação

supracitada, que gradarn para os quartzitos Córrego dos Borges (Dinis e

Pinhreirr¡, 198O).

4.3.4.6- Formaçao Corrego da Bândeira (CBa no anexo l)

Constitul-se por fifltos, slltitos e intercalações lenticula¡es de

qua-rtzitos, que se apresentám como metassedimentos rítmÌcos, Encon-

tram-se bastante deformados de modo a não preserwar estrutLrras sedimen-
, .lta.res tipicas, a nao ser estratificações cruzada.S (Scnoll e Fogaça,

1979). Pflue (1968) distinguiu esta \.nidade através da fotointerpreta-

ção, ressaltando entretanto, que não fol observada no campo. Dinis e

Pinheiro (1980) descreve"ur it.ê" seções na quad¡ícula de Conselheiro

Mata: a primeira nas proximidades da fazenda Lama prêta; a segunda no

flanco leste de rfn sincllnal denominado lvluriçoÒa e a úItima, a Nl^r da

loca-lidade de Batatal. Seus contatos com as unidades sobre e subjacen-

tes frequentemente são gradac ionai s e à vezes tectônicos ( faf¡as in-
versas/enpr:rões ) . Por ser constituida essencia-lmente por rochas menos

resistentes a erosao, encaixadas entre duas formaçoes em que predominam

qua-rtzitos (mais resistentes), pode ser identificada de manel¡a satis-
falória através da fotointerpretação.

4.3.4.7- Fomaçao Côrrego Perelra (CP no anexo 1-)

É composta por quartzitos purÐs, micåceos e algr.:rnas vezes feldspá-
f i cos. Como a r-¡ni dade antcri or (forrnação Cór:rego da Ba.ndcira) foÍ d is-
tinguida atraves da fotointerpretaçao por Pflug (1968). Scho]f e Fôgaça
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(1979) descrevem-na na região Oe ConselheirÐ Mata. Seu contato basal,

com a Formação Córrego da Bandeira é gradual. Apresenta propriedades

fototitológicas, principaJmente pelos grzus de resistência à erosão e

de plasticldade-ruptllidade, contrastantes corn aqueles das unidades so-

brE e subjacentes.

4.3.4.8- Formação Rio Pa-rdo Grarìde ( RPG no anexo 1)

E constituida por metassiltÍtos ]aminados, nlveis de metaa-rgilltos

e oca.siona-lmente lentes de dolornitos. Sua seção tipo foi descrita a sul

do Ribeirão Batata-l na região de Conselhelr'o Mata (Pflug, 1968), Tor-

quato e Fogaça (1981), sugerem que esta forrnação seja incluida no crupo

Macaubas, em vista da simifaridade da mesna com a formaçao ba,Sa.l- deste

grupo.

A baixa resistência à erosão, e a ocorrência de tabuleiros resl-
duais de cangá ferrÐ-manganesífera em regiões pediplanizadas, conferem

:

propriedades fotolitológicas à Ïormação Córrego Pereira, que permite

sua delimltação de modo satisfatório.

4.3.4.9- Supergrupo Espinhaço na Região da Serra do Cabral.

Na região situada no extremo noroeste da área de estLìdo (Serra do

Cabral) ocorrem litologias correlacionáveis ao Supergn-rpo Espinhaço

(Walde, 1978a), TaJ região não foi visitada durante este trabafho e

portanto adotou-se uma subdivisão fitoestratlgráfica das unidades fo-
tointerpretadas baseada no trabalho de Walde op.cit., que considerou as

similaridades litologicas, posicionamento estratlgrafico e estruturas

sedj-.nenta1'es pa.ra estebelecer a correlação, reconhecendo, da base para

o tÕpo as formações Galho do lliguel, Santa Rlta e Córrego dos Borges.
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4.3.4.1O- Gênese e Metamorfisrno

As diversas unidades do Supergrupo Espinhaço podem ser subdividi-
das em três cornpartimentos maiores (Scfrott e Fogaça, 1-979). Um basal,

composto pelos seis níveis das formações São João da Chapada e So-

pa-Brtrnadinho depositado em um arnbiente marinho raso, de alta energia e

dominado por altos estmturais. Um intermediario (formação Gal-ho do Mi-

guel e Santa Rita), depositado em um a¡nbiente plataformal mais profundo

que o primeiro inicial-mente de alta energia (Formação Catfro Oo lviiguel)

e tornando-se depoi-s, mais cafmo (Formação Santa Rita). As formações

restantes foram depositadas sob condições de åguas rasas, porám de bai-
xa energia arnbiental-.

Variações facials ocomem de un modo geral, independentemente da

posição estratigrâfica das unidades quartzíticas. Estas tornan¡-se mais

grosseiras e mais imaturas nas partes ocidentais da cordilheira e nas

proximidades do anticlinal- central (tnda et a-lii, 1984). Como indicador

destas variações é considerado o nível de conglomerados intraformacio-

nais corn seixos de itabiritos. Nas partes ocidentais predominam os sei-
xos de quartzo e quartzi-to (XneiOl- e Schorscher, 1"972). Seixos de r.o-

chas embasamentais arqueanas tanrbém foram detectados (lnda et al-ii,
1984). Para sul e leste ocorre r¡n acréscimo de seixos de sedimentos

Iquimicos (lta¡i-ritos e rrmetachert"), eno.uanto que ao longo da bor.da su-

dcste da cordil-heira foram encontrados conglomerados com seixos exclu-

sivamente derivados dos sedimentos químicos (tnOa et alii, op.cit).
O metamorfismo é de grau b.rixo, representado essencial.mente pela

sub-fâcjes nn-¡scovita-clorita (pffug e Renger, 1973; Renger, 1972;

Gorlt, L972).
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4.3.4.11- Diques Sedimentares

A ocorrência de diques sedimentares na.s sequências do Espinhaço e

o fraturamento associado discutidos por Schotl e hralde (1980), Dâ re-
gl-ão balisada pelas localidades de Dia¡nantina-Conselheiro Mata e partes

da Serra do Cabral, é bastante importante para a análise de movimentos

tectônicos, como será visto mais adiante no capítulo em que se trata da

discussão dos resultados.

SchoII e Walde op cit identificaram os seguites tipos de diques a-

reniticos e conglomeraticos e, suas r€spectivas geneses:

a) tipo 1a - preenchendo fendas no embasamento em sistemas de juntas

abertas;

b) tipo 1-b - preenchendo fendas em rochas consolidadas sinsedimen-

tarmente em um sistema de juntas pré-existentes, originadas por dilata-

ção tectônica;

c) tipo intermediário entre 1a e 1b;

d) tipo 2a - injeções de areias sinsedimentares em camadas regular-

mente a não consolidadas (tectonisno sj-nsedimentar originado por

rrtremor de terra?tt);

e) tipo 2b - injeções de material- jâ consolidado sob altas pressões

em jr:ntas que se abrem durante o dobramento (tectônj-co-orogênico).

A figura 13 mostra as dircções prcferenciais dos diques no

rrembasamentorr e no Supergrupo Espinhaço.

Os diques de tipo 1a foram verificados na região de Diamantina.

Consistem de material o.uartzítico com atitude N-S sub vertical-, espes-

sura de 5 cm a 1 m e extensão máxima de 25O m, encaixado em migmatitos;

ta'nbém de brechas o,uartzítlcas monomictas ou conglomerados polimictos,

cìiretamente em contato com o congìomcrado/brccha basa.l da Formação São

João da Chapada, preenchendo "quart-zitos da inidacie superior do embasa-

mcnl;ort (Scl-ioll e \,/alde, l-98O - provavelmenl.e da Fm. Bandeirinha do Grr-

po Costa Sena, Supergrupo Rio Paraúna, neste trabalho), com larguna,
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Fig. .l3 - Diques sedimentares.

Direções preferenciais dos diques nas rochas
embãsamentais do Supergrupo Espinhaço (prg
to) e, e¡n rochas do mes¡no (branco). Total dê
65 medidas (Scholt e Wa1de, 1980).
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extensão e prþfbndÍdade máximas de 60 cm, 10 m, e 1'8 m' respectivamen-

te. As atitudes deste grupo são N3OE sub-vertical- preenchendo pl-anos de

I'cisal-harnento'r e N2O a 301¡,1 sub-vertical preenchendo fratu-ras paralelas

a eixos de dobra.s da ì.m1dade em questão.

Diques do tipo 1b são descritos por Scholl e Wafde op clt nos

qua¡tzitos da Fln. São João da Chapada, partindo de uma l"ente de conglo-

merado polimicto, corn Ia-rgura e profl.mdidade máximas de 15 cm e 1 m

respectivamente; tarnbém partindo de conglornerados pollmictos da Fm. So-

pa Brumadinhro, Iocal-izados na rrca¡)arr de quartzitos da unidade, corn lar-
gura, profundidade e extensão máximas de 10 cm, 60 cm e 7 m, respecti-

varnente. Estes dois grupos foram r€l-aciona.dos à fases de dilatação du-
.arante o periodo inicial- da formaçao da bacia sediÍentar, ou dobrarnentos

sinsedimentares. As direções de fraturarnento predorninam entre N3O a 5OE

e N-S ma,s o mergulho nao e r€ferenciado.

Tipo lntemediário entre la e lb foi verificado na região de Con-

selheirÐ Mata; A rocha encalxante é um dolomito do Gnrpo tviacaúbas, re-

cortad por diques de quartzito. Scholle l^tafde (1980) citam que ...rrnos

nesmos sistemas de diques sedimental'es ocorrem lntrusões ¡ásicas (¿ia-

básio e xisto verde)'r... segundo direções preferenciais N5O a 6OE e

N7O1¡r, que podem aìcançar 3 lcn de extensão e 40 m de largura, sem men-

cionar- a profr:ndidade. Tanbém, que estes diques são bastante semelhan-

tes aos que ocorrcrn no embasamento da parte sul da Serra do Espinhaço.

Diques do tipo 2a são citados na Fm, Santa Rlta (Serra do Cabra-l),

cortando o acamamento, com espesslrra de até 15 cm e extensão de 5 a 15

cm, embora não ha rnençao sobre a atitude dos mesmos. Ocorrem tarnbem a

nordeste de Conselheiro t¿lata ( formações Santa Rita,Cómego Pereira e

Rio Pardo Grande),

Flnalmente do tipo 2b, são citados nos aredores de Gulnda e Sopa

em quartzitos, metaconglomeraclos e filitos (sem referênciâ ao posicio-

narncnLo cÈtrátj Aráfj co) . São diqucs dc filjtos com cspcssura de ccnti-

métrica a vários l-netros e, profunclidade oe até g m, apl'esentando xisto-
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sidåde paralela a "I4ie do afLoramento". Não há menção sobre a atltu-
de.

Como ja foi mencionado no inicio deste item, tais dados fornecem

subsídios para o estudo de movimentos relativos ao longo das direções

de fraturas. identificadas no presente trabalho.

4.3.5- Supergrupo São Francisco

Pflug e Renger (tgzs) reuniram todos os sedimentos posteriores aos

eventos Minas/Espinfraço sob a denominação de Supergrupo São Francisco,

aûnitindo duas fácies distintas: epicontinentaL (Bambuí) e, mol,assa

(Macaúbas, Jequitá, Itacoloml, Santo Antônio).

4,3,5.1- Grupo Macaúbas (G{a no anexo 1-)

Karfurkel et alii (1985) elaboraram uma revisão dos corhecimentos

a respeito do Grupo tvtacaúUas, bastante cornpleta, A tabelâ 12 apresenta

as colwlas estratigraficas de diversos ar-rtores, co'rpi ladas por Karfun-

kel et afii, op. clt.
Derby (1881 , l-882), reconhreceu nas bordâs N e E da Serra do Cabral-

otrconglomerado Jequitaí", considerado por Brarner, 191-9 (Ín Ka¡f\rnl<e]

et a-lii, 1985) de orlgcm glacial.

Moraes e Guimarães (rgSO), Guimarães (1931) definiram a "Formação

Macaúbas" na bacia do rio homônimo e interpretaram a-s rochas

"paraconglomeráticas" observadas como sendo de origem glacial. Moraes

(1932) extendeu a âlrca de ocomência pa.ra o norte de l41nas e englobou o

Conglomcrado Jequital na Formaçao Macaubas.

Pllue (1965) e Pfl.ug et aljj (l9gg) intcrpretararn tal lormação co-

mo 'rFácies Macaúbas" do "Grupo São Franciscorr e observaram que a mesma

sobrepõe-se em discordãrcia à rochas do Espirl'laço. fsotta et alil
(1969) descreverarn feições em qua::tzltos, na base do trConglornerado Je-



COLUNAS ESTRATTGRÃFTCAS COMPARATTVAS D0 GRUP0 MACAÚBAS E¡4 MÌNAS GERATS (ESPTNHAÇo SUL, CTNTRAL E NoRTE)

Hei tti ch , 1976

(Espì nhaço Cen tral )

TABELA 'I2

COLUNAS ESTRATIGRÃFICAS D0 I,IACAIJBAS (Cìt in Karfunkel et a]iì,1985)

Uni dade F: quartzi -
tos finos a méd.ios
(200m )
Un idade E: xi stos
verdes (50-200m)
Un idade D: quartzì -
tos med t os (30um)

Un.i dade C: qu artz i -
tos metassiItitos,
fil i tos , al ternados
(200- 300m)

Karfunkel &

Karfunkel (1977)
(Es pinhaço Cen tral )

Formação Carbon i ta:
q ua rtz i tos , metas-
siltitos e filitos
com i n tercaì ações
de x'i s tos verdes
(ma is de 1000m de
espessura)

Uni dade B: metag rau
vaca com set xos
(t200m )

Dos s in, l9 83

(Espì nhaço Suì )

Uni dade A: quartzì -
tos conglomerãticos
(rl s0m)

-D]SCORDANC] A-
Supergrupo Espinhaço

Rj tmi tos: filitos,
fi I i tos grafi tosos,
metassi l ti tos e, lo
calmente, q ua rtzi --
tos mui to fi nos
(e0-l l0m)

Formação Terra Bran
ca: tilitos e sedi-
mentos assoc iados
(30-350m)

Karfunkel et al .,
1984a
(Espì nhaço Suì )

Formação Cal i forme:
quartzi tos com in-
tercai ações de con-
gl omerados (0-200m)
- DI SCORDÃN CI A-
Supergrupo Es pi n haço

Uni dade Superi or:
quartz i tos e metas-
siltitos, ìocalmen-
te rochas carbonãti
cas (20-50m)

IiIitos com Ientes
de quartzi tos
(120-140m)

Quartzi tos gross e i-
ros a cong I omerat i-
cos pouco. e xpres si -
vos
-FALHA EM EMPURRÃO-

Súpergrupo EspinhaÇo

Vi vei ros et aì .- ,
t979
( Espi nhaço Norte )

Unidade Média: tili
tos e sedimentos aF
soc iados (60m )

Un i dade I nferi or:
quartzì tos mõdios e
I ocalmente , fi I itos
g rafì tos os

srp..s.riå Etpirh.æ

Formação Nova Auro-
? ra: di ami cti tos e

quartzitos, fiIìtos
subordì nados ( ì 200m)

Formação Rio Peixe
? Bravo: fi I itos, su-
' bordi nadamente quarl

zitos e fi ìitos gra'
fitosos (700m ?)

??-
S upergrupo Espì nhaço
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qultaí" ( Serra da Água Fria) associadas a fenôrnenos de gfaciaçä

"pná-Carnbriana" .

Scholl (1972) elevou a formação wlacaúUas à categoria de grupo e

Pftug e Renger (1,973) englobaram este úItimo no Supergrupo São FrancÍs-

co.

Hettich (1976) subdividiu o rnesno em sej.s unidades lÍtoestratigrá-
ficas ( tabela 12) e Karf\-rkel e Ka¡fL¡rke I (1977 ) ao mapearEm a região

de Terra Branca a Grão Mogo1, que engloba a á¡ea de definição do termo

I'Macaúbas't, subdividÍram o crupo Iilacaúbas em três unidades litoestratl-
graficas ( respectivamente do topo pa-ra a base, Formaçao Carbonita, For-

mação Terra Branca e forrnação Califorme ) e distinguiram três facies

glaciogênicas: fåcies Jequitaí (glacio-tercestre), Fácies'Caçaratiba

( transicional ) e Facies T\rrrna-lina (glacio-marinha) .

Vários trabal,hos foram publicados desde o final da ii6a4¿ de 70 a-

té a presente data, visando subdividir o Grupo wtacaú¡as em suâs dife-
rentes á¡eas de ocorrência, definir suas relações estratigrâflcas com o

'

Barnbuí e o Espinhaçô, sua tectônica e metamorfisno e, a relação do ti-
lito Macaúbas com uma glaciação continental- (Ka-rfurkel, l-985).

Quanto à estratigrafia, as colunas de Hettich (1976) e Karfr¡rkel e

Ka¡furù<e1 (1977) são arnplâmente aceitas, bem como o posicionamento do

grupo sobreposto ao Espinfìaço e sotoposto ao Bambuí.

Ka-rflrrkel (fggS), considera o Grupo Itlacaúbas cono representante de

uma sedlmentação geossinclinal ensiålica, no contexto da Faixa de Do-

bramentos ,traçuá ( figLra 7a), que pode ser dividida com base na camada

chave (tilito), em três fa,ses deposicionais (pré-gtacia1, glacial e pós

glacial ). De acordo com seu modelo facial propõc denomina-r a.s sequên*

cias deposltadas em un mar epicontinental- , de Bambuí e, aquelas deposi-

tadas no mar. marginal, de Uacaúbas (taneta fS¡. Neste caso, o Grupo
_.4-.4Ba'nbui, incluindo sua fol-Ìnaça.o basaf ( JeÕ-.ui taj - DaFCenne, 1"978; Inda

et alii, 1984) neprcsenl-a o equivalente craLônico de deposição geossjn-

c L.rna-I oo ur-1-rpo lvlacaulfas.



SEQUTNCI A

FASE

Pós -Gl ac'iaì

TABELA I3

FASES DEPoSICIoNAIS I'4ACAIJBAS BAMBUI (Karfunke], t9B5)

SEQUENCIA

Gl aci al

DEPOSICIONAL DO SUPERGRUPO

"cI

Prã-Gl aci al

REGIÃ0 EpICONTTNENTAL (GRUP0 BAMBUT)

Rochas carbonãt i cas , argi 1 o-carbonã-
ti cas , metassiltitos, ardõsias, etc.
Depos i tadas em mar epicontinental

(rl300rn)

"B" Erosão (hì ato) . Localmente, na re-
gião oriental, deposìção de tiìitos,
sedimentos gT aci o- ìacus tres e gla-
ci o-fl uvi ai s ,

SÃO FRANCISCO

Rochas canbonãti cas (Hì potõti co)

MAR MARGINAL (GRUPo MACAIIBAS)

Quartzi tos, rnetassiltitos, filitos e
xi s tos verdes intercalados. (espessu
ra maior que ì 000m)

Tilitos e sedimentos gìacìo-narinhos
(30 - 350m)

Quartzi tos e quartzitos conglomerã-
ticos, lentes restri tas de rochas
carbonãti cas ( 0- 200m )
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Com relação a idade, Schotl (1976a) deduziu, corn base em estrErna-

tólitos ( conophyton ) encontrados em dôlomitos tldos corno wiacaúUas (n¡g-

nicíplo de Couto de Magalhães de Minas) em posi-ção inferior aos tllitos
deste grupo, situar'-se entre g5O - 1350 m,a.. AlmeÍda e Lltwinski
(1984) ..."apoiam a atribuição da sedinentação do Grupo Macaúoas aÞ

Proterozóico Superior, prrevavelmente dentro do íntervalo entr€ 950 e

66O m.a. passados.rl

A fotointerpretação dos produtos de sensorianento remoto possibi-

litou a Ídentificaçao de areas de ocoruencia do Grupo Macauba_s na_s bor-

das da Serua do Cabra-l, na borda ocidentaJ- da Serra do EspirìhÌaço e na

porção nor'deste desta serra. Nesta úttima região foi possível indivi-
1^

duaJizar as tres formaçoes propostas por Ka-rfllrkel- e Karf\jnl<el (t977 ) .

4.3.5..1.1- Forrnação Califorme ( Gvla cqf no anexo 1)

É a unidade basaf tendo sido observada no campo, na.S proximÌdades
:

de Colito de Magalhães de Minas. Constitui-se essencial,mente por qua-rt-

zitos com intercalaçoes de conglornerados com seixos de quartzo leitoso
e quartzito. e seção típica desta unidade foi descrita por Ka¡fìlnkel e

Karfunkel (tgZZ) nos va-Ies dos rios Jequitirihorìha e Macaúbas, imediata-

mente a norte do trlângulo Couto de Magalhães de lr{i-
nas-ltamarandiba-Carbonita. þresenta propriedades fotolitológlcas que

a distinguem das unidades sobre e subjacentes (reslstência à erosão, a-

nisotropia refletida por lineações de relêvo e drenagem pa.ral-ela,s e

persistentes). Seus contatos normalmente são obserwados através de que-

Dras negatfvas de r€levo.

4.3.5,L.2- Formação Terra Bra.nca (C+n gra no anexo 1)

A rnj dade 1nteIrnedl'.árj.a do grrpo foi Òbservada no catnpo, a les-
te-nordeste de Couto d-^ l'4agalhãcs de l{inas, Constitui-se essencia]mente
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por metagrauvacas com seixos (quartzitos, quartzo, carbonáticos, gnais-

ses, granitos e de rochas ¡asicas), que apresentarn todos os grar:s de

arredontamento. Sua seção típica foi descrita por Karfbr {el e Karfurkel
(tgZZ) na mesma região em que foi identlfÍcâda a Formação Califorme. As

J"itologias que compoem a Formação Terra Branca comespondem, pelo menos

em sua parte inferior, a unidade B de Hettich (L976, L977) - metagrau-

vaca seixosa - descrita na.região de Couto de MagaÌhães de Minas,

4.3.5.1.3- Formação Carbonita ( Ci'{a xv no anexo 1)

Na ar€a visitada (proximjdades de Felisberto Caldeira) ocorrem es_

senciafmente filitos e xistos verdes (tremolita-epidoto-cl_orita xisto).
A Formação Carbonita fol descrita na mesma região que as formações an-

teriores por KarfuÍÌkel- e Ka¡ftnkef (L977). Os xistos verdes foram ob-

servados por Gortt (L972) e Hettich (L976, 1.977 ) na região de Fetisber-
to Caldeira. Estes úLti-rnos forarn interpretados como tr-rfos básicos por

Gorlt (1972). Sobre os prûdutos de sensoriamento remoto utitizados, ca-

racterizarn-se por um relêvo bastante a¡rasado e tonalidade contra-stante

com as ì.nj.dades sobre e subjacentes. Os mapa.s aeromagnéticos mostram a-

no'na-1las bipolares na'are-a de ocorrência dos xj-stos verdes.

4.3.5.I.4- Grupo Macaúbas Indiviso ( Ci'{a in no anexo 1)

Áreas correfacionáveis ao Grupo Macaúbas, sem dados adiciorrais que

permitissem uma subdÍvisão estratigráfica mas que puderam ser indlvi-
dua-lizadas através da fotoinLeïpretação, loram delimltadas nas bordas

da Serra do C¿ibral (tilito lvlacaúbas - Watcie, I9ZBa, 1"97ab) e da Serra

do Espinhaço (Renger, 1970; Pflug e Relìger, 1973; Cordeiro e l,{aÌques

Jr, 1980; Inda et alii, 1984).

A subdivj são do crupo Macaúbas em fonnações, é restr:ita as á.eas

típicas de ocorrôncia cìas mc¡rncs. Variações faciaj.s tanto fongitudinais



-97_

cqno transversals e de grau metamórfico, o intenso tectonismo, o graìr

de intenperisno e a escassez de mapeanentos detal.hados são segurndo Al-
meida e Litwinski (1984), responsávej.s pelas várias interpretações da-

das à natureza, origem e distribuição geográfica do Grupo tdacaúba.s.

4.3.5.2- Grupo Bambuí (cBa no a¡rexo 1)

As sequências de rochas carboriatada-s que se extendem por uma vasta
âre.a ao fongo da bacia do Rio São Francisco, são conl-ìecidas desde o sé-

culo passado. Mattos e Cunha (1927) c ita-ram, por exemplo, autores pio_

nelros (Spix e Ma¡tius, L817 -j,82)i Eschev/ege, 1B3O; Classen, IB4L;

Derby, 1880-1881, ) que ao percorr€rem a bacia, r-eferencÍa¡am cafcá¡ios
em sua-s formações.

A denornÍnação originaf ',Série Ba¡nbui'r foi criada por Rimanrì (1917)

e posterÍormente modlficada pa-ra a categoria de gmpo.

T¡abaLhos foram real-izados sobre as litologiâs deste glapo (ex.:
Moraes e Guimarães, 1930; Freyberg, 1932-1965), porém sem definir uma

sequência litoestratigráfica, até a década de 60 quando Branco e Costa
(196t) Aescreveraln o Bambuí iniciando-se por urn conglomerado basa_1, se-
guldo de uma espêssa sequência arglfo-carbonatada e encerrando-se por

uma sequência a-rgilo-â-t enosa. Identificaran três formações, da base pa-

ra o topo: Ca¡rancas, Sete Lagoas e Rio paraopeba, esta úÌtirna subdivi-
dida em Membros Santa Hel-ena, Lagoa do Jacare, Três Marias e Serra da

Saudade ) .

Os conhecimentos sobre a litoestratigrafia do Gr-upo Bambuí, no Es-

tâdo de Minas G€rajs, pa.ssarâJn por uma fase evofutiva a partir do tra_
balho de Branco e Costa op cit, con os estudos de diversos autores
(ex.: Brar.n, 1968, 1982; Scholl, 1972; Moutinho da Costa ct aÌii, 1-976;

Menezes Fifho et d"ii, 1977; AmaÌa-l et alii, 1976; BrêDn e Baptista,
1978), até atingirem o estági.o atuat..

lnda et a-Ìii (1984), seguindo modelos prevlanrente estabeleclcìos,



- 98 -

relatam que através da anál ise da sequência sedimentar é possível iden-

tificar tres megaciclos sedimentares regressivos, sucedendo a una g1a-

ciação de escal,a continentat. O primeiro megaciclo, com características

argi lo-c arbonatadas e representado pela Formaçao Sete Lagoas-Janua¡ia;

o segundo, também argilo-cal'bonata.da, petas formações Serra de Santa

Helena e Lagoa do Jacaré e o terceiro, argilo arenosos, pela.s lorrnações

Sema da Saudade e Tr€s Marias.

Dobramentos hofomórficos típicos são conn;ns na região que bordeja

a Sema do Espinhaço. Nas faixas próximas aos cavafga,'nentos då,s unida-

des do Supergrupo Espinhaço e do Grupo Uacaú¡as sobre as diversas for-
maçoes do Bambui, observa-se t.lrn dobramento Ísocfina.I corn vergencia para

Vl. Na medida em que se carnirifra para hI os dobramentos suavizarn-se prÐ-

gressivamente .

crossi Sad e Quade (rggS) propõem uma nova subdivisão estratigrá-

fica para o Bambuí corn base em investigações prelimi nares na área Ves-

pasi ano - Três Marj as - Presidente Juscel ino (MG). observa¡am a exjs-

tência de uma sequêncla inferj or, constj tuida por rrcalcio-fi llto'r in-

tensamente cataclâ,sado, de espessura superior a 1oo m.; uma sequência

mèdia, composta pelas formaçoes Sete Lagoas e Serra de Santa Helen com

calcá¡ios puros e folhelhos silticos respectivamente, a'nba.s marcada,s

por uma foliação de crenulação transversal aD acamamento, conspicua,

com ocomâncias bastante corruns de filonitos e rrveieiros de quartzo'r e

espessura de cerca de 4OO m.; por fim, uma sequência superior, com cer-

ca de 35O m. de espessura, destihrída de crenufação e dos veieiros de

o,uartzo descrltos, composta peÌas formações Lagoa do Jacaré e Três Ma-

ri a-s.

As tabelas L4 e 15 mostram respectivamente a estr:atigrafia do Glu-

po Bambuí segr.mdo Scholr (1972) e Branco e Costa (1961) e a adotada no

presente trabalho, baseada em Incia et alii (l'984).

Teixei¡a (tgBS) aprcsenta urla discussão bastante conpleta sobre os

dados radj.ométrj.cos obtidos em rochas do Grupo BamÌluí e os principâjs
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FOR¡fAÇÃO

Rio

Paraopeba

Serra da S a udade

Lagoa do
Jacaré

¡{EMBRO

Trõs Mari as

Serra de
Santa
Hel ena

ESTRATIGRAFIA DO GRUPO BAMBUÍ

ardós i as e siltitos
cal cíferos. esverdeados

- s i lti tos cinzas esverdeados
c/ lentes de arcósios marrons

TABEI,A ].4

Sete
Lagoas

- siltitos e ardõsios

L I TOLOGI A

- cal cãri o,
siltitos e

(*) Na pubì icação aparece errôneamente Rio Piracicaba em vez de Rio Paraopeba.

Lagoa San ta

Pedro Leopo l do

-s i I ti tos e ardõsi as

ardõs ias e fi I i tos c/ I entes
e camadas de caìcãr"io, subor
di nado. s il t itos

doìomito,
ardõs i as

Carrancas

mãrmore c/ quartzo e cìor'ì ta,
fi.t 'i to

ool i to
es curas

cal cári o cinza preto, finamen
te b an deado
mãrmore c/ quartzo e clorita
dol omi to. filito

aorox, I30m

- congìomerado, arcõsias e fil ito

(Segundo Branco & Costa, l96l)

20 - 80m

Serra da Saudade

Três Mari asl50m

MTMBRO

l0 - 120m

50 - l00m

aprox. 130m

Lagoa do Jaca16

Sema de Santa
Hel ena

FORMAÇÃO

30 50m

l0 l00m

l00m50

0 - l5m

Rio Paraopeba (*)

Sete
Lagoas

I

\o
\o

I

Carrancas
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TABTLA I5

cOLUNA ESTRATIGRÃTIcR ADOTADA PARA O GRUPO gRNgUf

F0RMAç0ES

Três Mari as

L I TOLOGI AS

Si I ti tos ci nza esverdeados , 'lentes de ar-
cósios, si'ltjtos, ardósias e conglomerado
basal (de 250 a 'l000m)

Obs.: Não ocorre na área estudada

Serra da Saudade (l )

Fol hel hos , argì I j tos e s'i I ti tos es verdea-
dos com intercalações de pequenas lentes
de calcários (tì30m a Sl,l da Cordilheira
do Espinhaço - Schö11,1972)

de cal cãr'ios,
dolom'itos, sil-
a 250m)

Intercal ações repetì das
ool íti cos e pi soì ít'i cos ,
ti tos e ar^dós'i as (de 100

Lagoa do Jacar6
(Nhandi tuba-2)co

t-!
o-
o
d.

o-

O
o-
Ð
É.
L'
co

=(/)

Serra de Santa
Hel enã

l-
=co

=
co

O
o-
=É.
(Ð

Folhelhos, ardósias, arg'ilitos, sìltitos
margas , i ntercal ações de cal cãri os pre-
tos, mãrmores e filitos (tl30m a Sl,J da
Cordilheira do Esp'inhaço - Schöll, 1972)

Sete Lagoas -
Januãri a

Cal cãr'ios e dol omi tos dì vi di dos em 5 ho-
rizontes (3) : A,B,C,D,E.

I Bebedouro - Jequi taí

Sed jmentos si 1ì co-argi losos com n'ive'is
de para-congìomerados (seìxos facetados e
estriados de gna'isses , gran'itos , quartzì -
tos, x'istos, filjtos, calcários, doìomì-
tos, chert e vulcânjcas e quartzitos
(l a 70m)

(l) Schö11 (1972) considerou a Fm. Serra da Saudade como um membro da Fm.
Rio Paraopeba posicjonado acima do "menlbro Três Marias".

(2) Nhandi tuba é o nome uti I i zado no Vale do São Francì sco (lnda et al'i'i ,
re84).

(3) Inda et alii (1984).
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prþblernas de datação de rþchas sedimentares. Ern sintese, com base nos
dados radiornétricos e em parte paleontológicos, destaca que há possibl_
lidã'le de que a deposrção não tenrra sido sincrônica em todos os dorní-
nfos do cráton do Sä Franclsco; que o início de seu desenvolvimento o_
correu no Proterr¡zóico Superior e em determinados setores, co,n base em

inferências geocronorógicas a partir ¿as básicas intn*ivas nas sequên-
cias iïediatamente sotoposta,s, ocorreu por volta de 1OOO m.a.

Por outro lado dados referentes ao padrão de idade do Banbuí (Tei_
xeira op cit) indica.ram os seguintes resultados:

1- Subgrupo pa:.aopeba - rochas básicas nas sequências sotopostas
98O m.a.; sedimentação - 640 m.a.;

2- Formação Sete Lagoas - rocha_s básicas em sequências sotopostas à
cobertu-ra cratônica - 760 m.a. - dados paleontológicos _ 650 a BOO

m.a.;

3- Formacões Três lila¡ias/plrapora - seciimentação 620 a 590 m.a,;
4- MetanorfÍsmo - 610 a 690 ¡n.a. e,

5- Anquimetamorfisrno/diagênese tar.dia _ 45O a 560 m.a.
Na á¡-ea esijudada foi possíve] delimitar, da base pa¡a o topo, a.s

formações serra de Santa Hefena e Lagoa do Jacaré, do subgrupo pâ,.aope-

ba (fnda et atii, 1994), A¡ea.s, cuja fa.Ita de dados de carnpo, biblio_
grâficos, estratlgráficos e petrográficos, além de não apresentarem
prÐpriedâdes fotol itorógicas que permitem individua-r izaçáo, foram en-
globadas sob a denominação de Subgrupo paj.aopeba Indiviso.

4.3.5.2.I- Formação Serra de Santa Hefena (GBa h no anexo 1)

Na regiao de Curwefo, essencialmente ao fongo da rodovia que liga
cu'.'¡ef o a Dian'rantina e da r4G-135 foran visitados arguns aflorarnentos.
Observou-se a ocorrêncla de ar.dósias, folhelhos, ar.gilitos, siltitos e

algumas intercalações de calcários pretos. Segr.rndo inte4:r..etações c1e

l4enezes Filho et aJiI (i.977) as a¡dósias foram or:iginada"s de margas e
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argilitos, tectonicamente, por dobramentos que propiciaram o desenvol-

vimento de clivagem de fratura paralela ao eixo dos mesmos.

Os argilitos geraJmente são maciços. Sua laminação 6 perceptíve1

quando a rocha está intemperizada e destacam-se níveis sílticos corn mi-

nerais micáceos. A baixa permeabilidade destas rochas (afta densidade

de drenagem) é a propriedade fotolitológica que ma-ls caracteriza a For-

mação Sera de Santa Helena na área de estudos (figura l-4).

4.3.5.2.2- Formação Lagoa do Jacaré (Cea ¡ no a¡rexo l_)

observou-se ao longo da rodovia que l-iga Gouveia a curvero, apos a

descida da Serra do Espinì-raço, cal-cários cJ;ra cfaros laminados (nívei-s

milimétrÍcos de argil-i-to) e c::nza escuros (possivelmente dolcmíticos).

Apresentam-se iniciafmente dobrados, corn estilo recumbente (vergência

para oeste) e passam para maciços em direção a curvelo. schotl (1g76b)

considerr¡u um ambiente de deposição evaporítico, para as rochas carbo-

nátj-cas em firnção da dolorni tizaçáa sinsedimentar e do el-evado teor em

estrôncio.

Ao l-ongo de caminhos secr.mdár¡-os, transversais à uG 135, ocorrem

siltitos e subordinadamente ardósias, bastante fraturados e orientados

segundo N-S com caimento para E. Esta formação caracteriza-se no geral-

por apresentar uma menor densjdade de drenagem. Os calcários desta-

cam-se nos produtos de sensorj,amento remoto por darem origem a feições

morfológicas dc reÌêvo, topograficamente realçadas, eu€ dão origem a

"t.t"u=" de extensão de cìezenas de quilômetros (fi.gura l-4).

4.3.6- Rochas Íg.reas gásicas e tillramáfjcas

Rochas básicas e ull.ra¡náfica-s pertcnccntes a grupos genóticos e

po:içocs t,-ct.onicas di fi--rcnlcs ocor.t t;rrl rr¿l- ¿rt-ca cstudada.

As rochas ulir'¿rnåficas cla r-egil,.o são todas rnetirmórficas, pcrtc:n-
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Irigura 14 - Aspectos fotogeológicos das Fms. Serra de Santa
IÌelena c Lagoa do J¿rc¡rré e do Subgrupo Paraopelta.
Observar. ¿rs cliferentcs cletisidaclcs c lir..cações dc
eleilrentos Lc:xLurais clt: drenagent (iue car¿c.tcri.z¿m
as Lrn icl¿r<,lt':s geológicas:
Ol-rs.1- (llla(j) rm. Lagoa clo Jac'.aré; GBa(l't) ttnt.

Scrra de Sant¿r Iìc Lena; tllìa (p) Strbg,rupo
Pa t:iropcbit .

Obs,2- ì¡oto cl¿r irnagern I^IIìS:218 llr0 7i de 22.06.84
' 't'Nl / ; esca Ia or:iginal l- : i00 .000
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centes aunidades pré-cambriana.s, litoestruturais e estratigráficas
di-stintas.

As metaultramâficas arqueanas pertencem a dois grupos. o mais an-

tigo é de rr¡chas polimetamórficas, original-mente de alto grau, retrrcme-

tamorfisadas em facies xisto verde. Formam corpos e ou níveis de anfi-
bolitos ultramáficos com atto teor de cr (sooo ppm) nos gnaisses e.mig-
matitos do Cornplexo Migmatitico Granulítico de Minas Gerais. Tais rÐ-

chas são raras e podem ser encontradas, por exempl-o, na região que se

extende desde Belo Horizonte até fta¡ira. As metaultramáfi.cas arqueanas

mais novas são komatiitos dos 'greenstone bel-ts" como por exempJ-o do

Grupo Quebra Osso (Schorscher et al_ii, 1gB2).

As metaultramåficas proterozóicas são as do rrtipo al-pino" de Ren-

eer (1970,1972), Bastos Neto (1981), Schorscher et al-ii (rgsz) que dão

origem a corpos tectônicos alocados em. planos de falhas, bordejando/ba-

fisando o Espinhaço ao longo de sua borda reste e que podem também o-
correr intercal-ados no próprio Espinhaço e no Minas (ex.: Mina do Capê,

Siclinaf de Gandarela, na região de Barão de Cocais). A idade destas

rochas é discutívet. Seguramente são constj-tuintes do manto superj-or e
tem composiçao residual- com crcxrititos maciços rrpodiformesrr (Schorscher

et alii, 1982) que não ocomem em komatiitos. Podem ter se formado por
pnf,cessos de fusão parcial (no manto superior) com idades arqueanas, ou

proterrczóicas, ou ambas. A alocação tectônica é nitidamente J-igada aos

grandes falhamentos de direção aproximada N-S, características do Espi-
nhaço desde a fase generativa atê, a orogenética. A coJ-ocação final nas

posições verjficadas atualmcnte, se deve aos fal-hamentos inversos/em-

pumões e é tar.Oi ou pós-Espinhaço porém anterior ao metamorfismo que

afetou os Supergrupos llinas e trsplnhaço. Port.anto a existência de me-

Laul-lr'¿¡náfic¿:s clo rttipo a-lpino'r é li¡oslracla peJ-as caracter-ísticas ge-

rals, estmtura-i;-petrográficas dos corpos, em relação à Corrfillreira do

Espinhaço. A nívcl dc corpo indìvidual, qulncìo f¡il.1,arn clcr¡-iitiLos poLìi-

forrrr':s, a proba-Ì:ilic,]¿ide de se t.r-¿i-¡¡:' cle l-ocha "t.j1,.ro al¡:ino'r prrcr-er.ozól-
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ca tem que ser anaLisada critlcamente, pois pode tratar-se de ef\rsiva
a-rqueana tectonlcanente recolocada no proterozóico.

Rochas básicas (basal.tos) e metabásicas ( incluindo anfibolitos) o-
correm por toda area deste estudo, associadas e/ou cortando todas as u-
nidades 1 itoestratigráficas pré-cambrianas da região,

As metabasj ca-s arqueanas, simila-rmente às meta:-[tramáficas, ocor-

rem em doi.s grupos distintos. Como anfibofltos poJ.inetamórficos nas rÐ-

chas do Co'rplexo Mignatitico-Granulítico de Mina.s Gerals e, corno meta-

vulcânicas a.ssociádas à sequências vulcano-sedimentaïes (Supergrupo

ftfe rlaq Velhas-Quadritátero Femífero; Supergrupo Rio pa¡aúna). Apre-

senta'n-se com ca¡acterística.s efLrsivas, por exempl-o, cono rrpilow| l"a-

vas, derrames vesicul a-res, anfibolitos de grã fina e ainda, de intrusi-
vas subvul cânicas rasas.

As metabâsicas arquea¡as nao foram passiveis de representação nes-

te traba-1ho, embora estejâm presentes tânto no Complexo Migrnatlti-
co-Granutítico de Minas Gerais quanto no Supergrupo Rio Paraúna e, nas

a . - - a.possiveis pa¡tes de supracrustais arqueana-s lncluidas na sequéncia de

xistos verdes (pein xvu no anexo 1).

Outro grupo distinto de rochas metabásicas são as descritas na Ii-
teratura sob diferentes nomes tais como anfibotitos diabasójdes (Culma-

rães, 1933 in Schorscher et alii, 1-982), diabasios, gabros e anfibofi-
tos (Dorr, 1969), diabasios, gabros, metadiabá.sios, metagrabos e anfi-
bolitos (Herz,l,97o),etc. Schorscher et a.lli (tgee) sugerem que o melhor

nome, por abranger os aspectos relacionados à natureza metamórfica e as

text:ì-rras ígneas relictas.das rochas, é "artflh,olitos diabasóidesr', Tais

rochas intrudem o complexo emba,samcntal c tambám os supergrupos Rio pa-

raúna e Espinhaço. Não fo¡am encontradas no Supergrupo llinas no euadri-
_ l^laterû I. effif cr.o, e nas an e¿as cobertas pelo Supergt'upo Sao Francisco.

A intensidade dos processos tectônicos e metamórficos que afetaram

estas roche.s metabásicas aumenta continuannente de ocste para leste.
Schorscher et alii (1982) decrevem, ba,seados em dados petr-ográficos, a
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passagem oa fácies xisto verde baixa, para média e, ¡á nos domínios do

complexo embasamentaL a transformação gra.dativa para típi.cas rochas an-

fibolítica.s (fácies anfibolito baixa) quando as textlras ígneas relic-
tas são totalmente destruídas. Neste caso as rrcchas não são mais dis-
tinguiveis (macrrcscopica e microscopicarnente ) dos anfibolitos dos su-
pergrupos Rio das Velhas e Rio Paraúna ou daqueles polimetamórficos em-

basamentals. A farníl ia ígnea ( rochas de composi ções que abrangem de ga-

bros a dioritos e qua¡tzo dioritos) e, as texturas maciças grÐsseiras,

as vezes porfiríticas, obserwáveis se devem aos níveis subvulcânicos

presentemente expostos pela erosão, A anáfise do mapa geológico (anexo

1) mosLra que a frequencia/j ntensidade deste magmati smo reduz-se Orás-

ticamente durante e/ou após a sedirnentação da Forrnação Santa Rita até a
total ausência (?) na Formação Rio Pardo crande ( ambas do Supergrupo

Espinhaço). Diante dos ar4.mentos acima expostos é possível afirmar que

a idâde de intrsão da farnílÍa ignea é posterior à sedimentação da For-

maçao Sânta Rita e, precede a culminaçao da orogenia lvlinas-EspirÌhaço.

Ocorrem ai-nda xistos ve¡des de metavulcânicas básicas na

"sequência de xistos verdes', basa-l do Supergrupo Espinhaço (vide tabela
1t, ítem 4,3.4), er vårios níveis estratigráficos do Supergrupo Minâs,

incluidos na Sequencia de Xistos Verdes (pein xvu, ar'ìcxo j ) deste tra-
balho. A relação destas fases vufcânlcas entr€ si e com os "anfibófitos
di.abasóides' t continua descor-rl-tecida.

Rochas basá-ltices de dois grupos com composições e j.dades diferen-
tes, cortam todas a-s trcchas pré-cambrianas e sãÕ aparentemente menos

frequentes na r.cgião a \{ da Scrra do Espirìl'raço, por não corbarcm ou se-

rem pouco conhecj des no Bambuí. Os ba^qal tos maìs anLigos são posterìo-

res a orogenia lÍ1nas-EspinÌìaço pois não a-presentam deformações, âpen.ìs

sinais de lcirein soft ldo meta]¡ot.fisno ì-cr-ma:l- re].aci onado ao ciclo Brasi_
I iano. Os mais novos pcrtencem ao rxqnJtat j. ¡srro ¡{csoz.ój co da real-iv;rção

quc afetou a plaii:for:ita Suf -,/.¡t¡ericata ( ljcllc,r.scher, 19'15 e Scho|scher et
a:lii, 1982), Destes, r:ina prj.ncrra cìaiação foi e].aborada por pa-relltj-
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couto et alii(1981), de rma ocorrência Ìocalizada na bacia do São Fran-

cisco em área coberta por sedimentos do Grupo Bambuí.

As ocorrências maiores de rochas ígneas e metaígneas básicas e uI-
tramáficas, puderam ser identificadas, corn precisão variáve1 sobre os

produtos de sensoriamento remoto, através de suas tonalidades de ci:rrza^

contra,stantes afiedas ao controle estrutural. Nos mapa6 aeromagnéticos

norma-lmente são indÌcadas por anomal ias bípolares. A fÍgura 25 é r¡n e-

xemplo para a area de Gual-haes.

Dados petrográficos sobre as rochas basálticas, metabásicas e me-

taultramâficas da região leste da área estudada a:inda são bâ,stante im-

pr€cisos e escâssos, Dados geoquimicos são pratlcâmente inexistentes.

Portanto estas rrochas, de exp¡essao morfologica ba.stante similar, sao

particularrnente favoráveis a variadas interpretações em trabalhos de

mapcarnento e petrograficos regionais. A expressao lotogeologica das di-

ferentes rrcchas metabásicas pouco deformadas e ¡ásicas não deforrnadas

ta,.nbém ê bastante similar. Xm função de tais argunentos foram toclas, na

íntegra da área, compreendidas num grupo só no mapa (anexo 1) sob a de-

signação rrmbrr. Somente as ultramâf1cas con expressão morfológica que

permite sua identificação de manelra mais confiável e sobre as quais se

tem ì nformaçoes petrograficas, foram individual izadas sob a desi gnaçao

rrumrt ( anexo 1).

Al gumas amostras coleladas na rcgião a feste da Cor:di:lhelra do Es-

pinhaço forarn analisadas ao microscóplo.

Na-s prrcximidades de São José do Jacur:i ( anexo 1, ponto 28 nos ane-

xos 12 e 13) loi identj-îj cado un nível anfjbolíti.co no lriotita grraisse

do Complexo l{ìgrnatj-to Granulítico de l\'line"s Geral.s. Constitrri-se por al-ì-

fibólio, pleg:ioclâsio e o.uêÌ-l-zo. Como constil-Lìintes secl)l1darios cìbser-

vou-se opacos, tltânita e opatita, A estrutura é gná:-ssica (enfibó11o

orientado). Pouca biotita ajle.l.ece, em päi.te cìj scord.,r'lte da foliação. O

anfl.Ìlólio é de origem ignea ( oio,ue ou derl'arne em seqr.rânc j a) e o pl.ag1o-

cl.á,sio mostra. aìteração intempérica lla,stánle rara: Lr"e.nslormação para
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halofânio relaclonada a processo de lnterperisrno que não ataca o anfi-
bólio. nestos de granada parcialmente intenperizada tarnbém foran obser-

vados. TaI anfibolito apresenta o mesmo grau de metamorfisrno que o

Entre Coluna e Rio Vermelho ( anexo 1, ponto 45 nos anexos Lz e

L3), identÍficou-se uma r'ocha metaultramaflca com estrutura gnaissica.

Tremol-ita e talco são os constituintes principais e crÐmita o acessó-

rio.
Entre Sânta Efigênia de Minas e São ¡osé das Tranqueiras ( anexo 1,

ponto 192 nos anexos 12 e 13) foi identificado r¡n anfibolito quase i-
dêntico ao descrito no ponto 28 ( acima menciona.do). Seus constituintes

são anfibólio, plagioclásio, quartzo, opacos, tltanita, restos de bio-

tita e apatita. Tal arfibolito também foi interpretado corno sendo emba-

sâmental .

De um modo geral predominam entre a,s rochas oásicas ( ultramáfì-cas )

fnrruslva.s, as meraoasrcas ( "anfibolitos diaba-sóidesr') de metamorfismo

regional dinamo-termal de baixo grau, j-ndividualizadas no corpo da cor-

dilheira e nas imediaçoes adjacentes a leste, ate a^lcançarem o grau me-

dio-incipiente de metarnorfismo dina¡notelì]ra] regiona.I. As demais estão

alìsentes, apenas subordinadas e com propriedades fotolitológicas seme-

thantes, o que torna praticarnente impossível separá-las das primeiras,

sem dados petrográficos compÌementares das ocorrênciâs indlvidua-Ìs. PÕr

estes motivos tanbém foram incluidas no grupo mais abur¡dante.

Já nas áreas de ocor¡ência do Complexo Mignatito-Granulítico de

Minas G€rais a partlr da r"egião de grau médio-incipiente clo metamorfis-

mo regional dinano-ter-rnal Minas-Espinhaço, pa-ra leste, pelo fato das

características fotolitológica-s adquirlrem um padrão bastante homogê-

nco, dìqucs, 'riil'ls e sLocks" bis.icos, aincla quc de dÍmcnsõcs reduzi-

das, sä r'azoavelmente bem jdentjficados.

Ccnpar:ariclo a reparriì ção gl oba:1. Cas bá¡icas e me Labásj.cas cìa rcgj.ão

de estudos ( a,nexo 1), fj.ca Iratente unra cljstribujção não hornogênea, corn
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pr€dorninânc1a das mesmas nos sítios de ocorrência dos metassedimentos

do Supergrupo Esplnhaço, ausência quase tota.l nas áreas do Grupo Bambuí

e balxa fr.equência, a leste, nas regiões de rnédio a al,to grau do Corn-

plexo-Migmatito- Granulítico.

Quanto às áreas do Bambuí, assl¡rne-se t¡n recobrimento das metabási-

cas (anfibolitos di abasóides) pelos próprios depósitos sedimenta-

res-metassedimentares ¡á que em regiões onde a erosão atuou até o nível-

embasamental-, tais rochas rrreapa-racemrr.

Quanto à rochas båsicas mais recentes, posteriores ao metamorfis-

mo regional Minãs-Espinhaço, verifica-se sua ausência total ou quase

tota-] no Barbuí (Parenti Couto et a-lii, 1981, 1983; Teixetra, 1985).

Nas a¡eas do Complexo Migrnatíto-Granulitico de grau médio a a^lto

de metamorfismo reglona-l, nota-se uma diminuição progressiva e o
rrdesapa^reclmentorr das metabásicas ( "anfiolltos diaJrasóides" ) que pode

ser f,-:nção de vários fatores, dentr€ os quais destacam-se:

a) o níveI de erosão mais profundo ccrn consequente prcservação somen-

té dos diques (finos) de alirnentação dos 'tsllfs e stockstr;

b) reduçä da espessura e em geral desca-racterização morfoló gica/ fo-
togeológica, destes por folj ação/transposição e recristal ização meta-

morficadu.rante o tectonismo/metarnorfisrno regional dinamotermal M1-

nas-Espinhaço de médio a aìto grau;

c) diminuição da intensldade do magmatismo;

d) uma combinação de dois ou mais destes fatores,

Predominam nesta região as rochas Uásicas, no geral mais raras e,

mais jovens, dos tipos basaltos-doleríticos às vezes termornetamórf l'-cos

e os basaltos não metarnórfj cos de gr.anulação fina, preservados sob as

fomas de rrstocks e sj-f Isrr superficì ais a subsuperficiais.

Descrições ¡:e1-rogrâficas sobr..e vários tj.pos litológicos dÍscutidos
,lncstc item, podem scl. encontradas, por exemplo, em Renger (!97O, I9'/Z),

corlt (1972), Bastos Neto (1981), r-ros r.elaLór-jos sobre o 'rp|ojeto ì\fa-

peamerìto Geológico do lispinhaço lqe¡idjonalrr, listados na flÉpra 3 (c¿Ut.
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2 ítem 2,1.3), Fontes et aÌii (1978), Schorscher (1975, 1976) e Schors_

cher et alii (1982).

4,3.6.7- ExenplÒs de contrÐle das Rochas eásicas e ultranáfi,cas por Di-
reções de Fraturamentos

Neste sub-ítem serão apresentados alglms exemplos de rrcchas bási_
cas e ultramáficas controladas por direções de fraturamentos. Tais e-
xemplos são importantes pal.a uma melhor compreensão da análise de movi _

mentos relativos ao rongo das prlncipais direções de fratu¡as identifi-
cadas neste trabal-ho.

Perfis magneto¡nétricos ¡ea_lizados por paulino et atii ( j.97g) na

região coÌrrpreendida entre os pa¡alelos lgoOo' e LgooO' e meridlanos 44o

OO' e 43oOO' ( folhas Diamantina, Rio vermelh'o, pr€sidente Kubltschek e

Serro - escala de 1:1OO.OOO), permitem a elaboração dos seguintes exem_

plos:

a) "anfibolitos diabasóides" identificados por paulino et aLii op

clt, na região de Diamantina, dispostos em uma faixa com cerca de 1,s
lcn de larg.:ra por 23 kl de extcnsão, encon tram-se encaj xados em fratu_
ras orientadas segurdo N3oE, ora afÌorantes ora sub afrorantes. Estas

fraturas dão origem a feixes bem definidos (anexo 2) t..:nca.dos e crt¡-
zando as direções N\{-sE e E-\d, A presença dos 'anfibolitos diêbasóides"
atesta um caráter distensivo para a direção N3OE.

b) ao J.ongo do sistema de lineanento Senhora do porto em região Ìo_
calizada a IW de Quilombo (anexo 1,) oco*em rochas básÌcas e ultramáfi-
câs que se alinham seg,,ldo N3ov/ (pararelas ao rinea¡rento). constituem

uma faixa de corpos rrboucrinãdost e e"longacros que, iuntarnênte com rochas

semelhar-ltes da regi.ão de Alvoracla de l,{1}las , forârn clenomi nadas por palr-

llno et alil (1979) de 'rCinturão Ultral¡ásico do Rio Guanhães,,,

ExempJ.os pró¡:rios forarìl vct"ificados neste esiudo, dentr.e os qua,i s

citâm-se: :i) Nas proximiclades de São .Iosé do Jacuri (anexo l.) foram
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obse¡wados níveis anflbolíticos concordantes corn a foliação gnaissica
local ( ponto 28 nos anexos 12 e 72, já descrtto no ítem anterior), que

orienta-se segundo N7oE. Ta^t anfiborÍto apresenta-se com estrutura
grráissica e coln o mesmo grau de metamorfismo da encaixante;

b) Nas proximidades de São ;osé do Goiabal_, no ponto 190, tanrtrém já
descrito no ítem anterior (4.3.6) foi verificada a oco*ência de u¡n

rrdiquerr de anfibolito, com vårios metros de espessura, quase idêntlco
ao acima mencionado, encaixado nas rocha€ granitóides (pein Cr, no ane_

xo 1) seg'ndo a direção NTOE concordante com a foriação catactástica
Ioca-I .

As implicações entre a existência de rochas básrcas e ultramáficas
rrencaixadasrr em determlnadas direções e os movimentos relativos disten-
sivos/cornpressivos ao longo da,= me"'nas, serão discutida-s mais adiante
em capítrr-lo específico.

4.3.7- Coberturas Cenozój cas (Te no anexo l)

Ocorrem principa-lmente a N de Couto de MagaJhães de Minas, sendo

bastante restrÍtas. constituem chapadas com cotas entre 9oo e looo me-

tros, compostas por solos avermelhados a-rgi lo_a_renosos, l oca.lmente Ia_
teritizados.

Aluvlões ocorrem nos vales fh.rviais, no entanto, na escala do tra_
balho, não for.am considerados por não apr.esentarem distribuição arcal
expressiva, ou seja representável na escalâ do traba_lho.



CAPIruLO 5

coNcErTos soBRE A EVOLUçÃO GEOTECTôNrCA

Desde Eschwege (1832, cit in Inda et al.i1, I9A4) a lftoestratigra_
fia do Quadrilátero Femífero e Espinhaço Meridiona1 em Mfnas Gerais
ficou essencial"mente estaberecida. Derby (1906) subdlvidiu a coruna ri-
toestratigráfica em duas séries - Minas e Itacotomi, incluindo na pri-
meira mais antiga, as supracrustais do anticlinal central da Serra do

Espirihaço ( Supergrupo Rio Pa¡aúna, atuafnente ) e por corr€l ação, as se_

quênclas xistosas e qua-rtzito-itabiríticas do euadrilátero Femífero
( relacionadas âos supergrupos Rio das Velhas e Minas); na segunda, mais

nova (pré-Devoniana) os qua¡tzitos do pico do Ttacolo,ni e por correla-
ção, parte dos Quartzitos Ëspinhaço ( atua.Imente Supergrupo Espinhaço).

Coube a Harder e Charnberlin (1915) a elaboração do primeir.o modelo

geotectônico pa-ra a Serra do Espinhaço ( incluindo o euadrilåtero Femí-
fero) que até ho¡e mantém aspectos de atuafldade. Enfatizarn uma idade

'rpré-Cambriana antigarr dos metassedimentos Espinhaço e Minas, tratan-
do-os conjuntamente cono Série Minas. Explicam a sedimentação através
da varlação latera-l de fácies, como depósitos penecontemporâneos, pro-
xlmais e distais de um mesmo delta, eua.nto à evolução orogenética da

Serra do Espinhaço, aplicam filodelo baseado no atua-Ii srno e processos

geodinâmicos perfeitamente compatíveis com os modemamente expricâveis
por tectônica de pfacas (Schorscher, 1975; Inda et alii, 19g4).

Crono.l-ogicamente seguem-se os trabalhos em que foran criados os

f\n'ìdamentos dos modelos geossinclinais, posterion¡ente a.plicados de ma_

neiradiscriminada aos metassedimentos proterozóicos do euadrirátero
Ferífero (culmarães, 1951 in lnda et atii, 1984; Dorr, 1969) e do Es*

pirùaço rnericli.onal (Barbosa, 1954; pfJ.ug, 1965) ou de nraneira corìjwÌta,
similanmeltte ao conceito esboçado por l.larder e Châmberl in, 1915 (pfJ_ug,

1968; Pflug e Renger, 1.973).
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Afmeida (1977, 1981) em suas discussões sobre os cratons do São

Francfsco e Pâfarnirim, tnatou o Supergrupo Espinfraço e seus correlatl_
vos como representantes da cobertr_¡¡a do Cráton do pa¡amirim, O primeirþ
terla sÍdo originado do acréscimo de rnna parte do cinturão móvel Cos-

telro (establlizado em seguida ao ciclo Transamazônico) , à região mais

interna e estável, de idade a-rqueana, correspondente ao Craton do pa¡a-

mirim.

Os sedimentos do Supergrupo Espinhaço ( segundo A).meida, 19g1) acu_

nrlrfaram-se durante a primeira metade do proterozóico Médio, em bacias
de origem tafrogênica, com vulca¡rismo associado. A natureza da sedimen-

tação (predominantemente continenta-l a litorânea), do rmlcanismo e da

tectogênese, segundo Almeida op.cít., não condizem con um ambiente mio-
geossinclinal como proposto por Barbosa (1954), pffug (196b) e pflug e

Renger (1973). As camadas de suas rochas encontram-se suavemente ondu-

ìadas, com exceção das á¡eas onde foi intensanente afetado por falha-
mentos e tectogênese Brasiliana.

n área a leste da Serra do Espinhìaço, inc'luindo o .Complexo Gua-

nhãesr' (Almeida, 1981) foi considerada como embasarnento 'rproterozóico
Antigorr (unidade do craton do Paramirim). No "proterozóico Tardid" este

craton já estava bordejado por r.ochas de cinhrões móveis de fácies
granulítica que foram intensamente r€mobilizada.s no Brasiliano. Nesta

época os sítios cratônlcos recebera,'lt sedirnenl-ação plataformal em suas

porções maj.s lnternas (grupos Macaúbas e ¡am¡uí), que tanrb,ém foram afe-
tadas pelo ciclo Braslliano.

Mais recenternente foi desenvolvido o modefo geotectônico para os

depósitos l{inas e Espidraço (região do Quadrilátero Fer¡ífer.o e Espi-
nhaço l{eridional ) que os conside¡a pene conternporàeos, de idade pmte-
rozlica inferior, clepositados em uma bacia cuja origem cor¡efaciona-se a
um 'rrlfttt j.ntracontinental e seu desenvolvimento, à uma margem conti-
nental atlva, de tj.po a1plno em a,nbiente cnsjáljco (Scìrorscl-ier, 1975 e

Schorsche¡ et alli, 1982). Segurdo estes autores algum;,s das principa_is
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características evolutivas são :

a) Magmatismo ultrarnáfico ê_lca.llno (no estágio de "riftr) que produ_
z1u (meta) piroxenitos e (meta) ramprófiros nas partes lnternas do
rrriftrr e, magmatlsmo kimberrítico (diamantífero) nas suas partes margi-
nals' que deu origem aos diamantes e certas ãpatitas ricas em rtrio,
que ocorrem associados nos congl.mer.dos rsopar e em níveis de mi-nerais
pesados nos quartzltos 'rEspirùrzç9rr. Incfuem_se ainda depositos de
Itriftsrr de origens metassedirnentar€s, imaturos, corn influências fruviar-
e lacustre-evaporítica, consldera.dos ba,sais do Supergrupo Minas;

b) Nos estágÍos de abertura dor'riftl' generativos da margem continen-
tal- e da bacla oceânica ensÍállca ( totalmente sem geração de crosta o_
ceânica ou em pequenas proporções desta, até o pr€sente descorrlrecidas ) ,
ocorrem a deposição sedimentar r€gula-r dos principats sedlmentos dos
supergmpos Minas e Espinhaço, Tais sedimentos correspondem, nesta or-
dem, a depósltos de bacia de 'rshelfi a oeste e de zonas de altos estru_
turais tempora¡ios (a.djacentes) a leste. Seguem_se nesta dlreção, par_
tes oceânicas maÌs intema.s da bacia que não 

"ucêbu"a, maiores carga_s

de sedimentos, por ação dos a-ltos estrutu¡ais temporários, Outra hlpó_
tese para o conhecimento só de retictos ou sedimentação incipiente nes_
ta reglão, pode ser aventada, baseando-se na açãó da erosão profirnda e_

/ou deficiência de estudos na.s áreas de maior grau metamórfico;
c) Flnalmente o estágio orogênico é ca¡acteriza.do pelo tipo do tec*

tonismo Mina,s-Espirihaço em geral e especificanente de r,nappesÍ no eua_
drilátero ferrífero, com a alocação tectônica por r intn_rsão f¡iar de

corpos ultramáficos do tipo alpino, a.ssociados ou não, a processos de
obducção cr-ustal (tais processos são sustentados por estr.:dos geofísicos
sobre a estr-utr.'a/espessura crustaÌ). Também pefo caráter prurifacia-1
do metamorfismo regionaf dj.namo*terma1. com estágios iniciais, pré a
sinùectônj,cos, de regimes .le malor pressão e fj.nais tardia pós tectônj._
cos, de maior l-emperatura. O conccito rìa evolução cla bacia Mi_
nas-Espirùraço a pâ-rti¡ de um estáglo iniciaf do tipo riftr foi acej.to
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e adotado por Pflug et alli (1980), Torquato e Fogaça (1981 ) e, lnde-
pendentemente desenvolvido para a continuaçä do Espinhaço, na Bahla,

por costa e Tnda (cit in Inda et a-tii, 1984), corn modlficações que con-

sideram wra evoluçä estrutlrraÌ, sedimentar e magmática, naquela r€-
gião, do tipo aulacógeno.

Herrgesell (1985), adota tarnbém o modelo evolutivo rrriftrr - ma-rgem

continenta-l ativa, Esta margem fol Þosteriormente dobrada ...rrprovavel-
mente por r¡na colisão de placasrr. Associou prÐcessos de subducção e co-

lisão para região a leste da Cordllheira do Espinhaço. Tal colisä iâ
foi sugerida por Hoppe (1984).

Traba.thos baseados em dados geofísicos foram apresentados por

Blitzkowet a]i (1979), Ha¡a-11y et al-ii (1984) e confirman pa¡a a r€-
gião Aa Serra do Espirìhaço - Quad-riláterr: Femíferre e, domínios adja-

centes a oeste e leste, estruturaçä e espessamento crustal- cornpatíveis

com o modelo de obducção.

Tendo em vista os conceitos acima discutidos, especialmente aque-

Ies que consideram para a área estudada r,rn rrrlftrr lntracontlnental e

seu desenvolvimento pa¡a uma ma-rgem continental ativa (do tipo alpino)

em arnbiente ensialico e, atraves da correlaçao com os difer€ntes tipos
de movimentos tectônicos ocorridos ao longo das principais direções de

fratì.rramentÕ estudada,s, é possível estabelecer um modelo de evolução

geotectonica pal^a a area estudada, situado em um periodo determinado da

história geoìógica da região.



CAPITUIO 6

FNATURAME¡ITOS ( JUNTAS E FAI}IAS )

Neste capítulo apr€sentarn-se os dados obtidos atnavés dos difer€n-
tes tipos de aná-Lises de fraturamentos efetuados. Destacam-se os crité-
rios que permitem estabelecer a idade relativa dos diversos sistema.s de

fraturarnentos ldentificados e, as evidências de movimentos refativos ao

Iongo destes. Por último procLrra-se estabefecer uma comparação com mo-

delos tectônicos-estruturais,

Os estudos de fratu¡amentos realj-zados através da interpretação

dos dados de prÐdutos de sensoriamento remoto, de mapas aerornagnáticos

e de trabalhos de cánpo, definirarn, a níve1 reglonal para a área inves-

tigada, importantes eventos de tectônlca niptil, rriptil-drictit, impos*

tos à diversas unidades geotógicas presentes. Tais eventos desenvolvi-

dos no Arqueano e durante o Proterozóico demonstram o caráter policí-
clico do domínio crustal estudado.

Adicionafmente pretende-se através destes estudos, efetiva¡ una

contrrburçao metodologica que possa constituir-se em mais uma ferramen-

ta no campo das lnvestigações geológlcas.

6.1- Feixes de Fraturamentos

O anexo 2 apresenta o mapa de feixes de fraturamentos construido a

pa-rtir da analise dos mapas de traços de fraturas (anexos

5,6,7,8,9,10,11 ). Nestes, cada traço, lndlvidualmete, representa lìna

zona de juntas e corìsequentemente o feixe, o conjunto de zonas de jun-

tâ-s no senticìo de Plicka (1974).

Foram ideiìi:ìficadas oito direções principais clê feixes, englobadas

em somente cinco legenda,s, para facilita¡ a anáIise visual do mapa (a-

nexo 2 ) . A,s cli,rcções dos feixc.s são as que se seguem, com o número de

- 116 -



-LL7-

frequêncla dado entre parênteses:

1- N1s a 3OE (14s);

2- N20 a 30I¡/ ( 68 ) ;

3- N50 a 60hr (64);

4_ NBCt,,r (48);

5- N75E a Er,V (S0);

6- NSo a 6oE (34);

7- N1O a 1514I ( 26 ) ;

8- N45E (11).

As direções 1-7 e, 5-6 foram agrupadas na mesna legenda (anexo

2).

Analisando-se conjr.mtamente os anexos 1 (mapa geológico), 2 (fei-
xes de fratu¡amentos ) e 4 (mapa de lineamentos estrÌlturais poLicícli-
cos-distensivos, co'npresslvos) observa-se a existência de relações in-
trínsecas entr€ os felxes e os Ìineanentos, através dos segulntes as-
pectos:

a) de r¡n modo geral os feixes associan-se aos I lnearnenlros mais ex-
pressivos o que está de acordo corn a veriflcação de plicka ( j.974) , que

observou que...Ia quantÌdade de zona.s de juntas ou de zonas de tlrn con-
junto pârticula¡, aunenta na medida em que se djfiinui a dlstância de

fa-lhas expressivas..." (cap, S ítem 3,3);
b) as direções dos feixes podem ser paratelas à dos IÌneamentos,

possivelmente indicando reflexos na superfície da propagaçä de fa1ha-

mentos profi.mdos com movimentação relativa vertica-l;
c) as direções dos feixes e dos lineamentos podem formar entre si um

ângulo agudo. Neste caso as juntas que dão origem ao feixe podem tra-
tar-se da.S rrpinnate fracturesrr descrÌtas por l{obbs et alli (1976) indi-
carìdo a direção do movimen to relativo (cap, 3 ítem 3.3).

Forîam corìÊideradas corno áreas anôrnafas de fraturarnentos (anexo Z)

aquelas em que se veriflcou Õs seguintes aspectos:

a) Mudança do azimute principa-l - neste caso o feixe (s) orientado
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segundo t.rna dada direção é lnterrompldo bruscarnente por outrþ (s) com

orÍentação diferente do prlneirþ. ocorre então una nudança da máxima

concentraçä de zonas de Juntas segundo r¡na dada direção;

b) Distrlbuição dlscreta - neste caso são as á¡eas definidas pela
dlstribulção discr€ta das zona.s de junta,s, podendo ou não serem corta_
das por feixes, Isto é, exlste ì.Ìna grande concentração destas zonas, o_

rientadas segundo diversas direções, porém sem definir feixes ou mesmo

r€presenta-r a conttnuidade/extensão destes, identificados nas imediâ-

ções da área an&nara;

c) Comblnação destes dois fatores.
O significado geológico destas áreas anômalas está ligado a fato_

res I i tológico-estrati gráf icos e estruturais.
De t'un modo geral as á¡eas anôma_tas de fraturamentos distribuem_se

nas segrÌintes regiões:

a) Borrla ocidental da Serra do Espinhaço;

b) Antictinal central desta serra;
c) Borda orienta] da mesrna abrangendô a.s Ìocalidades de Senhora do

Porto, Guarùrães, Sabinópotis, Euxenita e pedra Menina;

d) Região de Gonzaga;

e) 
.Sobre a sequência xistosa (pgin x - anexo 1).
Os diagramas de juntas contidos no anexo 2 foram elâborados, ini_

cia-lmente a partir do dì.agrama de sch,nidt ( rigura 15 ) para discriminar.
a,s juntas com mergulhos entre TOoe gOo e, posteriormente a partir de

rosáceas corn o objetivo de ifustra^r a frequôncia de ocorrência de cada

Pllcka (1974), a]ém do intervalo para os mergulhos acima citado,
definiu um espaçarnento pataa as jr-rntas de una zona como sendo...Ímost
often 10 to 30 cm or more apa¡tr,... embora não quantificando o Ima1s a_

fastado". Nas áreas estudadas no presente trabalho, verificou-se que

tanbém jLrntas vertj.cais a subveri:icajs, com espaça,nento métrico (não

ultrapassa;-ìdo 2 m), formam sistemas bem defÌnidos, cuja extensão pode
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va.rla¡ de O,5 m até mais de 10 m. Observou-se tanrbém, nos diferentes
pontos amostrados, que tais sistemas podem extender-se através de gran_

des distânctas, distribuir-se generalizad¿mente por toda a á¡lea co*
frequências va¡Íáveis e, que o controle destas, é exercldo por faLha_
mentos, ritorogias e posicionamento estratlgráfico. portanto a distrÍ-
buição generat lzada e por grandes distâncias mostram que os conJr:ntos

de zonas de juntas são feições geológicas de significado regional, es_

sencia]mente independentes de variações litoestratigráficas locais e da

atitude dos estratos, embora estes dois úItimos fatores exerça.m contro_
le sobre a frequêncla.

Os con jì-ntos de zonas de jlntas , por terem sua gênese diretamente
relacionada a fa-lhamentos, sä fndependentes dos sistema.s que se desen-

volvem assôciados aos dobramentos (Nicke1sen, 1974; plicka, L974; Xvet,
1,974a e b), tais como a.S juntas longitudinais, transversais e diagonais
descritas por Badgley (1965) e aquelas descritas por Hobbs et a_

Iii(1976) . Kvet (I974a e b), Nickelsen (1974), associam ainda a gênese

dos conjuntos de zonas de juntas a sistemas de fratu¡amentos planetâ_

rios ( "PER" - Pfanetaq¡ Equidistant Rupture systems).

Ao compal-a-r-se as direções preferenciais indlcadas em cada diagra_
ma de rosácea ( anexo 2), corn as direções de feixes na região onde está
Iocalizada a rosácea, observa-se, por vezes, a não exj-stência de feixe
comespondente ao sistema de juntas/zona de juntas medido no campo, ou

vice versa.

Verificou-se o seguinte conjrJnto de fatores que podem justificâl.
tal fato:

a) Para o câso da direção observada no campo e inexistência de feixe
coincidente, duas sltuações podem ser consideradas. A primei¡a e mais

constante é quando exj.ste rìî ou mais traços de fraturas no mapa comes-
pondente (anexos 5,6, 7,8 , 9,10, 11) , exiLrj.ndo a mesma dj.reção da medida

de campo, porém não em número/concentração suficiente para determj.na¡ o

traçado de um feixe na escala deste trabatho (1:25O.OOO). A segllltda e
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mai,s difícil de ocorrer, a não ldentificação Oos traços correspondentes

às medldas de campo, deve estar llgada à próprias llm1tações dos pro-
dutos/imagens utllizadas, prlncipalmente a resolução espaclal. Anal-t-

sando-se o anexo 2, obsen/a-se que as dirreções medidas no calnpo, em

torno de E-l¡/, apar€cem corn bastante frequência em regiões onde não fo-
ram detectados/delineados feixes (com esta direção). Embora este caso

possa encaixar-se nas duas situações acima descritas é necessá¡io res-
sal,tar que tanto a.s imagens LANDSAT (MSS, RBV e TM, ccm uma ligeira
vantagem par.a estas úttimas) como as de radar do RADAMBRASIL, aprr-ôsen*

tan problemas pa.ra a detecção de estruturas leste-oeste;
b) Pa¡a o ca.so da existêncla de feixe e inexistência do dado de cam-

po, obsen¡a-se no anexo 2, que esta situação é maisì difícif de ocorrer.
Deve ligar-se à problemas de análise no campo, prlncipaìmente à fa^lta
de bons afl-oramentos ao longo dos trechos percorrldos. lævantamentos

ma-is detalhados devem r€sofver o problema;

c) Diferenças entr€ as direções medidas no campo e o azimlte dos fei-
xes. No interior de urn feixe podem haver variações ãe 1Oo nas direções

dos traços de fraturas, com um lirnite máximo estabeiecido de 15o Na

integraçä dos dados extraídos de diferentes produtos, realizada sobre

uma ba,se topográfica pré-estabelecida, podem ocorrer distorsões não

controladas devido à difer€ntes projeções. procurou-se na medida dc)

possfve-l_, re -l aJ'lça-r- se os dados interpretados sobre a.S imagens

TM/I-ANDSAT, que mostraram a menor distorção com relação à base.

Verificou-se que apenas traços de fraturas repr€sentantes de zonas

de juntas, mostrarn a tendência de distribuição em feixes na área estu-
dada. Juntas assistemáticas (ou não slstemáticas), e/ou sistemas corre-
lacÍonáveis excluslvamente aos dobramentos, não dão origem a feixes que

possam ser identificados na esca-la de trabalho. No entanto feixes de

fraturas pal alelos a estes sislemas são conr,-ns, principaLmente, nos sí-
tlos de oconêncla dos supergmpos São Francj.scn, Espinhaço e Minas.

Re I ac i. onarn-se a propagaçao vertical de falhas profi.:ndas,
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pré-existentes, como as que se agrupam em torno da dir€ção N-S (neste

caso pãl'a-lelos a juntas longttudlnats - Badgtey, 196b _ ou radlals
Hobbs et atii, 1976 ) .

O fato das juntas relacionadas ao dobramento não darem origem a
feixes na escala de trabalho, pode estaÌ. rigado ao desenvorvimento de

atividades poricícricas e à diversas fases de deformação, sofridas pe-
Ias rochas Aa área em questä, quando pncvâvels mrdanças na direção de

maximo esforço de cornpressão ( ö1), podem dal. origem a jlmtas que irão
distribuir-se praticamente em todas as direções.

A gênese de outras direções de rupturas, não inctuidas nos conjrxr_

tos de zonas de jlmtas, foi considerada usandorse os conceitos de ati_
vldades tectônicas cícticas. Segundo Hodgson (1961b) cada episódio, sob

condições próprias, ê capaz de produzir diferentes (e ca¡acterí sticas )

direções de zonas de junta.s. Em cada ca.so, a idade de formaçä de uma

d¿da rede de fraturamento é considerada posterior a fa,se principa-l de

orrrgênese à quaf esta rrede relaciona-se.

6.2- Interpretação Geof óg:"co*Estrutu_raL Regionat do Mapa de Feixes
de Fratura¡nentos ( anexo 2)

As direções de zonas de juntas N15 a 3OE, N2O a 3ol4r, NSO a 6OId,

N45E e em torno de E-W (N8OW e N75E a El.tl) medidas no campo e englobadas

nos feixes de fraturamentos, resultantes da propagação vertical de mo_

vimentos tectônicos (Hodgson, 1965; cay, 1973 in Nickelsen, 1974; Bad-

gley, 1965; Plicka, 1,974; Kvet, 1-92 4a e b); refletem a.s principais di_
reções dos falharnentos que seccionam a área estudada e que afeta-l.am ro-
chas de idades difer.entes,

Através do padrão/distribuição dos feixes e das áreas anômal.as é

possível can.acteriz¿rr os grandes conjr-rntos li toestratigráficos que o-
comem na área.

A sequência xlstosa (ítem 4.3.1,1.3; pgln x no anexo 1) no geral
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apresenta um pad¡ão/dlstrlbulção de fraturanentos contrþlado essenclal_-
mente pel-as direções N15 a 3oE, N2o a 3o!'/ e Nbo a 6c[,tr. Arguîa.s anorna-

Iias foram detectadas essencla-lmente ao Iongo de suas bordas, na reglão
de contato com as rÞcha.= do comprexo MÍgrnatlto-Granurítlco, Foram ob-
servados contatos tectônlcos entre esta.s duas u'rldads (ex.: região do
rÍo Suaçuí Grande ) que podem explicar as rnudanças nos pad¡ões/a¡¡omallas

de fratu-rarnentos.

As r-ochas granitóides (pein gr no anexo t) são ca¡acterizadas es_

sencialmente petos padrões anâna^los, e distribuição de felxes em todas
as direções identÍficada.s, porém com uma diminuição na frrequência em

torno de NL5 a 3OE. Taj.s fatos r€lacionam-se provaveLmente corn a iso_
tropia desta.s rcchas. o primeirþ caso ( anorna-r. i as ) favorrece a distribui-
ção discreta de zona.s de jrmtâs e no caso dos feixes, faz corn que a.s

dlreções de maior fraqueza nä sejam tão prom:nciada.s e assim, câpazes

de contrr:la¡ a frequência/orientaçä de fraturamentos posteriorres.

A sequência de xistos verdes (ítem 4.3.I.L.2; p€in xvu no anexo l)
é ca¡acterizada por anomar- ias de fraturamentos e controfada essenciar--
mente pelos feixes de direções em torno de N_S (N1S a 3OE e N2O a 3OI,{).

os cianita xístos (ítem 4.3.r.r.4i p6in cx no anexo 1) exibem um padrão

de fraturarnento, onde predornina a direçä de feixes em tomo de NSO a
60E.

O Complexo Migrnatito-Granulítico de Minas Gerai s (CMG no anexo 1)
mostra padrões de fratì.Ìramentos diferenclados na região anticrina-l cen-
tral- da Sema do Espinhraço e nos seus domínios orientais.

A primeira região caracterlza-se essenclalmente pelas anomalias de

fraturamentos, isto é, pela distribuição discreta das zonas de jL.:ntas,

devida provavelmente ao ca.áter i.sotrópico dos migmatitos plutônicos e

grallitos que predominam na área e, pelo cruzamento/intermpção dos fei_
xes de fratì.ras.

A segunda por um caráter bastante compfexo, do padrão de distri_
buição dos feixes de fraturarnento, destacado pelos seguintes aspectos:
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a) u¡na densldade mals a-r-ta do que a observada nas demais áreas, de

feixes corn direções em torr¡o de E*\^/;

b) r-rn controre estrutu-rar acentuado desta direção ao rongo do pâ¡a-re-
lo 18o3O ! ;

c) r..rn controle estruturat acentrrado pela direção N5O a 6OE, na rregtão
a sul da Serra Negra, imediações dos contatos do complexo com unidades
do Minas e 'rcianita xistosl (SG mi e p6in cx no anexo 1, r€spectivamen_

te);

d) finalmente mostra-se fo¡temente estruturado peras dlreções em tor-
no de N-S (N15 a 3OE, N1O a 15w e N2O a 3or^r), E_W (N75E a Etd e NBOV/) e

N5o â 6oh/' embora as demais direções de fratr.r¡amentos também estejam
presentes, com frequências mais elevada-s do que no restante da ,á¡ea.

Tal" fato se deve essenclaLmente a predominância de un reLêvo mais ama_
sado nos domínios do conrplexo. Obseïvarìdo-se o anexo 2, flca evidente
que os reffexos de fa-lhanentos (conjuntos de zonas de jìmtas / feixes
de fratu-rarnentos ) tornam-se cada vez mals densos de oeste para leste,
isto é, das áreas onde pr€dornlnarn as coberturas sedimentar€s/metassedi-
mentãres (Barnbuí, UacaúUas, Espir:haço) em direção ao complexo ernbasa_

menta-l .

Anomalias de fraturamento conjuntamente co,n feixes de direções
predominantes entre N2o a 3oI^/ predominam nas á¡eas de ocorrêncla do su-
pergmpo Rio Paraúna (ítem 4.3.2; SGpa no anexo 1). Tais feixes são re_
ffexos do lntenso cisâlhamento sofrido peras rochas do 'greenstone
beltrr nas direções supra citadas.

As åreas de ocorrências de unidades possiveÌmente correlacionáveis
ao Supergrupo Mlnas (ítem 4.3.3; SIT e SGmi no anexo 1-) não flca¡am bem

caracterizadas no anexô 2. Entretanto ao anafisat-se os anexos 5,6,7 e

B, tals áreas destacam-se pela ba-ixa densidade de traços de fratu¡a.
Quando estes foram identificados, essenciarmente cortando transversa-l-
mente a.s unidades que se dÍspoem de lm modo geral segi.ndo as cij.r.eções

N-S e N5O a 6OE (quartzitos de pa-rtes dâ Serra Neg:ra), integram feixes
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de abrangêncla r€gional.

As unldades do Supergrupo Espinhaço, o qual- apresenta na.s regiões
de seus contatos com as lltologias sobre e subjacentes anomalias de

fraturamentos, são caracte rizad.as por padrões/distrlbuiçä de felxes de

fraturamentos essenclalmente nas direções em torno de N-S (N15 a SOE,

N2O a 3ol^l), NSO a 60\{ e menos frequentemente em torno de E-\¡/. Ta-1 fato
é coerente com as observações de Atmeida Abreu e Schorscher (l_9g4) que

identific'ram l-inearnentos aryueanos, responsáveis por irflportantes con-
trofes estruturais - paleogeográficos - sedimentares, ao longo destas

dir.eções.

As á¡eas de ocorrência do Grupo tulacaúbas ca¡acterizam-se por ano-

malias de fraturamento, a nordeste de Diamantina e, junto à borda oci_
dental da- Serlra' do-. Espinhaço, por anomalias e feixes com direções pre_

dominantes N2O a 3OI^I.

O. Grupo Bambuí, com excessão da região próxima à borda ocidental
da Serra do Espinhaço, apresenta a menor densidade de feixes sendo que

estes concentran-se em torno da direção N-S, Tal situação relaciona_se

a diminuição da intensidade dos eventos deformativos em direção a oes-
te, onde passan a predoninaÌ coberturas sedimenta-res pouco ou não de-

formadas, do cráton do São Francisco.

Outros aspectos estruturais significativos são mostrados no mapa

de feixes de fraturamentos. Destacarn-se os seguintes:

a) A direção de feixes segundo N5O a 6OE que se intcia a noroeste de

São Se¡astiä do Maranhä e prolonga-se, ainda que dc manelra segmenta-

da, até a localidade de Gotrveia (iegião de intersecção), aparentemente

Õonstitul ììn pal. conjugado de cisalhamento, com a direção Ngohr, também

segmentada e não regularmente distribuida, desde a sul de Virginópolis,
protongando-se até os domínios do Grupo Bambuí, a oeste-sudoeste de

Goìiveia. Este par conjr.tgado condiciona ìfiìa zona estmtura-lmente positi_
va, como é atestado pelo arìticlina-l centraf da Ser¡a <1o Espirùiaço, onde

aftoram r-¡iÍdades arqueanêis. Isto é, a curùta delimitada pelos feixes,
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com movimento relativo de E para i^l dì.Ìrante a fase csnpressiva, configu_
rþu ì-nn al"to estruturâl nas prrcxlmldades da intersecçä destes felxes;

b) Analisandô-se conjr.mtamente os anexos l_ e 2, observa_se um arquea_
mento, com a concavi.dade voltada pa-ra E, principalmente das r¡nidades
metassedimentares dos supergrarpos Minas e Esplrìhaço da borda r-este da
serra. Tal- arqueamento parece estar condicionado pela cunha acima des_

crita e reflete o a¡raste de tais ì,]nidades de E pa].a \¡/ i

c) O condicionamento estrutu¡al- exercÍdo peJ_a direção E_\^r, na altura
do pa¡a-l"elo 1d 3O', que separa os padrões de fraturamento a norte e a
sul em todas as ,nidades georógrco/estratigráficas presentes na ârea,
inctusive nos domínios do Grrrpo Bambuí.

6.3- Análise do Controle de Direções de Fraqueza

com o intuito de estaberecer melhor a.s idades relativas dos siste-
ma,S de fratu-ras ldentificados, já parcialmente swerldas através da a-
ná-l-ise do mapa de feixes de fraturamentos, foi empregado o método esta-
tístico desenvotvido por At-iyev (1979).

A ma-lha utillzada pa¡a a contagem dos traços de fraturas foi de 3

X 3 cm e a totaLidade destes traços foi subdividida e englobada, do

mesmo modo utillzado na elaboraçä do mapa de feixes, em cinco direções
preferenciais:

1. N1O A 3OI^I - (N-S) N¡M;

2- N15 a 3OE - (N-S) NNE;

3- N45 a 6OE - (NE-S\'/);

4- N5O a 6OVt - (NVJ-SE);

5- E-t^J - (t'lzs¡ a EI¡r e NBOW a EW).

As fÌgura-s 16, t7,18, 19 e 20 apresentam as cur\/as de isodensida_
des de frah-rramentos pa¡a cada conjunto de clireções, reduzidas a partir
da escala orlginal de l-:25o.ooo. A pa^rtir da anár. ise destas curvas era-
borou-se o mapa de eixos de distrlbui.ção de fraturamentos na sunerfí-



Figura 16 - Curvas <le isodensídade's de fraturãEentos E-I,J (reduzidas da escala de 1:250.000).'
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Figura 17 - curvas de isodensidades de fraturanenÈos NNE (reduzidas da escaLa de 1;250'000)'
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Fígura 18 - Curvas de isodensidad,es de fraturamentos NNl.t (reduzid¿s da escalá de 1i2s0.000)-.
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cie, para cada direção (anexo 3), afim de lntegrar os dados indtvl-

duais.

Assurniu-se, de acordo corn Allyev (l-gZg), que estes eixos represen-

tam/indicam direções de fraqueza precedentes à instatação dos sistemas

de fraturas generalizadamente observados e consequentemente, influem e

favorecem um acréscimo na densidade de fraturamentos de gerações poste-

riores, ao longo dos mesmos.

Através da anátise do anexo 3, os seguintes resultados foram ob-

servados:

a) As direções em torno de N1O a 3O\,r/ (I,¡N\^r) são controladas por eixos

N-S, E-W e mais fracamente por eixos NW-SE;

b) As direções em torno de E-1,{ (wZSE a E-'r¡/ e NSOirl a E-\^I) são contro-

ladas por eixos N-S, E-l¡/ e NV/-SE;

c) As direções N5O a 6Oh¡ (Nhl-SE) tarnbém são controladas por eixos

N-S, E-W e NW-SE;

d) As direções N15 a 3OE (NNE) e N45 a 6OE (¡lg-Shl) são control-adas

por eixos N-S, E-Id, NW-SE e segundo el-as mesmas.

e) Uma concentração de ei-xos corn direção E-\^/ na altura do paral-elo l-Bo

3Otque reafirma a importância desta estrutura localizada, jâ constatada

nos mapa.s de feixes de fraturamentos e geológico (anexos 2 e 1 respec-

tivamente) e que, também condiciona uma distribuÍção diferenciada de

eixos de fraqueza, a norte e a suÌ deste para1e1o.

Tais resultados demonstram que a.s direções N-S (em torno de N1O a

3o!,/), E-w (N75E a E-Vl e NBoh¡ a E-w) e Nh¡-SE (ltlso a 6o\d) representam os

sistemas de fraqueza, relativamente mais antigos, que condicionaram o

desenvolvimento dos istemas de fraturas maj-s novos, até sub-recentes.

Desta forma observa-se que os resr.lltados da "análise do controle

das dlreções de fraqueza'r convergem em clireção aos cle Almeida Abreu e

Schorscher (198a), desi;acando ainda ma*is a infl-uência dos Iir-reamentos

arqucanos com dircções em torno dc I'l-S, NV/-SE e E-W, no cont.roìc paleo-

geográfico, sedirnentológico e evoluLivo cstrutural cla bacia cìo Espir-ùra-
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ço.

6.4- Lineamentos Estrutu¡¡ais Indicativos de Fathamentos Policíclicos
(distensivos e compressivos)

Diversos autores que estudaram a região do Espinhaço Meridional,

classificaram e discutiram a gênese de fal-hamentos, princJ-palmente em

trabalhos que envolveram mapeamentos de detal-he e, em algumas sínteses

regionals (pftW, 1965; Pflug e Renger, 1"973; Diniz e Pinhrein¡, 19BO;

Almeida Abreu, 19Bl-; Fogaça, 1982; Fogaça e SchoII, LjBA; Uhlein e Dar-

denne, t9B4; Almeida Abreu et al-ii, 1986).
:

Não existem dúvidas quanto aos movimentos compressivos orrrgenéti-

cos responsaveis pelo deslocamento de grandes voh¡nes de rochas de Ìes-
te para oeste e, que deram origem a falhas de empurrão corn direções em

torno de N-S, caimento geraJ- para E e aos dobramentos com eixos orj-en-

tados nesta direção e vergência para W, nos domínios do Supergrupo Es-
'pinhaço.

Pflug e Renger (1"973) ao sintetizar resultados de vários anos de

seus estudos e mapeamentos na cordil-heira, concl-uiram que a direção de

esforços que geraram a deformação dos metassedimentos em questão, ali-
nha-se no sentido geral leste-oeste e que tais esforços foram dirigidos
para oeste, rumo ao Cráton do São Francisco. Estes fatos foram poste-

riormente confirmados pelos autores já citados no primeiro parágrafo

deste ítem. Ainda, com base em dados de trabalhos de campo, recorùrece-

ram movimentos transcorrentes ao longo de certos fafhamenos, porém sem

observar a continuidade cìestes pois as áreas mapeacìas restringialn-se,

em geraì-, a quadrículas na escafa de 1:25.OOO.

Estes autores foram unânimes em considerar que fal-hamentos origi-
nados por esforços ccxnpr€ssivos (inversos/empurrões, transcorrentes),

aprcsentaram atividadcs postc-'rlorcs cie naturcza di,stcnsiva, e vi-
ce-versa.
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Com o intuito de anal-lsar e cornpllar estes dados de maneira inte-
grada, foi realizada a lnterpretação ¿os produtos de sensoriamento r\e-

moto e dos mapas aeromagnéticos. O resultado desta interpretação ê a-

presentado no mapa de lineamentos estmturals (anexo 4). Os critérios
utitizados para a identlficaçãa do movÍmento relativo foram descritos

no capítulo 3.

Os dados contidos no ar'ìexo 4 foram comparados com aqueles obtidos

no campo e de mapeamentos anteriores e, parte dos mesmos foram lançados

sobre o anexo 1- (mapa geológico).

A configuração geornétrica, resultante da distribuição areal dos

lineamentos e das unidades litoestratigráficas, permitiu análises e

comparações com modelos deformacionais teóricos propostos na literatu-
ra.

Cfoos (fgSS) rea]izou experiências relacionadas à gênese de fratu-
ras de tensão e cisalhamento sob condições de deformação corn ou sem nc-

taçãa. Concluiu que esforços compr€ssivos que dão origem a um par de

cisalhamento e deformação rr¡tacional, sfu responsáveis pela gênese de

fraturas abertas que formam um ânguIo, cujo vai-or varia entre 600 e

45 o, com este par. Originam ainda fraturas de cisalhamento no interior
deste par, cmzando as fraturas abertas. Na medida em que aumenta a n¡-
tação, o ângulo entre as fraturas de tensão e o par. cisalhante é incre-

mentado, podendo chegar aos 9Oo ou mais. Transpondo os r€sultados obti-
dos no laboratório para a escafa geológica, inferi-u que por tais pro-

cessos podem ser desenvolvidas zonas de "riftsrr emrtecheÌonrt, ccxn des-

l-ocamento acentuado e rotação de bl-ocos.

Riedel (1929), definiu para uma zona de cisalhamento quatro famí-

lias de fraturas secundárias originadas em função de esforços de coÍn-

pressão c tração (figura 21).
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îí'g, 21 - Modelo de Riedel ç929) '

G - díreção geral do noviDento;
[,] . largura da zona de] cfsalhamento¡

R-Rl- - par conjugado de cisalhanento (Ríedel!s);
? - fratura slúêLrica a R e sintetica er¡ relå

ção ão rDovÍrnento geral i
T - fratura de traçao;

Pr - pranchâ de enssio de deformação;
Pl - placa de arglla (amostra deformada).

As fraturas R e R1 (Riede]s) são de cisaLfìamento slntétlco e anti_
tético ( respectivamente ) e formam um par conjugado cujo ângufo é âpro-
xima.damente 600, simétrico em relação T, que é uma fratura de tração.

P é uma fratura simétrlca a R em relação à aireção maior de cisa-
lharnento. Também apresenta movimento relativo transcorrente, de natu_re-

za sintética.
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Tchal,enko (1970) rctornou os experimentos de Rledel (1929), utlli_
zando o arranjo experimental- de una rcai-xa de clsal-hamento ( sflear box)

e referênctas ocasionais a fratu¡as consequentes de terr€motos, Con-

cluiu que exlstem trôs estágios rrelacionados a atuaçä dos esforços
cornpressivos que caracterlzam a evolução de Lùna zona de cisalhamento:

a) Quando a r€sistência ao cisal_håmento é máxima as fratu_ras que

primeiramente se desenvolvem são as principais, isto é, as que formam

u,n ârtgufo entre 3Oo e 45o com a direçä de máximo esforço e, concomi-

tantemente, as fraturas que correspondern ao par conjugado R, R1 (Riedel

s). Denomlnou esta fase de estfoio de lpicoÍ;

b) Quando a r€sistência ao cisal-harnento decr€sce originarn-se as fra-
tr-rras P, sintéticas em relaçä ao movimentô geral- da zona de cisa_Lha_

mento. Esta fa-se corr€sponde ao estágio denornlnado rpós pico'r;

c) Quando o valor da rrssistência ao cisalharnento é menor que o do

estágio ,,pós plco,,, pa,ssam a ser gerados vários sistemas de fraturas
pa-ralelos à.Aireçä principal- de c i salhamento. O deslocamento ao Longo

destes sistemas é concordante corn o movimento geral. TaÌ estágio foi
denominado rrr€siduâ-lrr e, foi conslderado pelo autor como o ponto de es-
tabilidade para o valor da resistência ao cisal-hamento.

Pa-ra confecclonar modelos tectônicos em escaLa reduzida, é neces-
sário diminuir o tarnanho da área que se quer estudar, isto é, passar da

escala geológica pa-ra a de laboratório. Em segr-rndo luga¡ o ternpo envof-
vido na deforrnação (nesta última esca-la) , tem que ser reù)zido também

e, para que lsto aconteça, o materia_L da amostra a ser utilizada no en_

salo tem que apresentar uma baixa resistência aos esforços que serão a-
plicados ( segundo Cl-oos, 1955 ..."in the laboratory granite becomes

soft clay't ) .

Riedel (1929), Cloos (1955) e Tchaferko (tgZO) utttiza¡am em seus

experimentos, modelos em escafa, de materia_I argiloso, aos quais acres-
centavam água com o intuito de va¡iar as proprì.edades físicas do refe-
rido material. Os equipamentos responsáveis pelo proccsso de deformação
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eram ba.stante sirnples e constltuiam-se em pranchas, redes metál"lcas co-

bertas com tecldo e caixas, construlda.s de tal, modo que permitlêm com-

primir e/ou dlstender o materlal, argiloso utltizado no experlmento.

Transpondo tais processôs parâ a escala geológlca é necessá¡lo

consldera¡ que fatorres rnuito variáveis controlarn a deformação / frat¿ra-
mento das rÐchas. Sadowskt (1983) considerou como os princlpais aqueles

que se seguem:

a, Ijuctrltdade;

b) Pressão confinante e temperatura;

c) Ternpo de aplicação dos esforços;

d) Existência e modo de atuação dos fluídos;

e) Vefocidade de desenvolvimento do fenômeno de deformação.

A pressao confÍnante e tenìperatura sao definiveis na crosta, de-

pendendo do gradiente térnrico loca-l e das forças tectônicas e de corpo

( Sadowski op cit), As demais condicionantes ("c',, Íd" e rel), são bas-

tante va-riavels regiona-lmente. Porem, ao adota¡-se slmplesrnente estes

dois fatores, lÍ¡pl1ca em conslderar que existem níveis na crosta onde

as condições de pressä e tenperatura determinam o comportamento das

rþchas, que sujeitas a condições semel-hantes de esforços, apresentam o

mesmo tipo de deforrnação,

Mattauer (tSZe) enpregou de maneira ernpírica o conceito de níveis
estrutu-rais, o qual envolve un aunento homogêneo da ductilj-dade com a
profundidade. Segundo este autor as deformações seriarn por quebra na

superfície, dobrarnentos por flexão e achatamento em níveis intermedlá-

rios, achatamento com geração de foliações no nível lnferiÕr, passando

^-Ia fluxo nos ntveis prof\rdos (figura 22).

No entanto o a::mento homogêneo da ductilidade com a profirndidade,

acima mencionado, precisa ser anali sado de forma crítica e aceito com

restrições. Sadowski (1983) concluiu que a prof\:ndidades entr€ 10 e 20

kn, rochas como folhelhos, xistos e cafcários, terão um coïportamento

dúctll, enquanto quartzitos e granitos, um cornportamento rrlptil.
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Figura 22 - EsEilos de deformações (Mattauer, 1973).
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Por outrþ lado em á¡eas tectônfcamente atlva.s onde ocorre, por e-
xemplo, un incremento da ternperatura (gradiente geotérmlco) que favore-
ce rnna d.iminufção da nesistência das rochas, verifica-se urn grande au-
mento da ductllidade.

Ramsay (1980) cla.sslficou o cisalhamento de acordo corn a deformaä
de materiâls rochosos e mostrÐu corno o dúctil ern nívels prof\.rndos, r€-
laciona-se corn o rriptil e com rrnappesrr de deslisamento, em níveis supe-

riores.

A flgura 23 ilustra estas relações em urna zona de contraçãq'r. Na

maioria das vezes, os cínturões orogênicos mostram tln encurtarnento ge-

neralizado dos estratos sedimentares, resultante do tectonismo cornpres_

sivo de empurão/inverso e desllzamento de 'nappes'. euando 'o embasa-

mento destes clnturões está exposto (na zona orogênica), contém conm-

mente zonas de cisalhamento dúcti].
Sadowski (1983), expandindo o conceito a respelto dos eÍntr¡rões de

cisa^Ihamento de Ramsay e Grâham (1970),. aplicou-os à faixas oe cisa_
fhamento do NÕrdeste e Sudeste do Brasil. Relacionado à tectônica de

fraturamento, apresentou r¡n modelo baseado em Riedel (1929) e h/ilcox
(1973, in Sado\,¿ski,1983) . a flgura 24 mostra o modefo, onde Sadowski a-
cr€scentou a.s fraturas rryrr pa-ra-felas à zona de falha principal e x, sÍ-
métrica a Rl .

Neste trabal"ho adotou-se o modelo proposto por Sadowski (1993),

pois este foi elaborado a pa.rtir da esca-Ia geológtcâ. Como na á¡ea es-

tudada ocorem tipos litológicos gerados em nivels dlferentes da crosta
(Capítufo 4), procurou-se analisa-r os diferentes tipos de elementos fo-
tointerpretativos e de canpo, a nível regional, que indicam evidênclas

de cisalha,nento rriptif , rúptll-dúctil e dúctil



Fígura 23 -,Zona de contração (Ramsay, 1980).

Relações enÈre o cisaLhamenËo. dúctil e rúptíl
em uma zona'de Contra{ão Crustal .

1 - zona de
2 - zona d.e

3 - zonâ de
4 - frente

A - Cobertura
B - Embasamento

cisalhamento rúpt i I
cisalhamento rúpt il-dúct i I
cisalhamento düctil

de "nappes "
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îiglura l4 - Modelo de Sadowski (1983)

'R e Rl - sintéticas e antitéticas em relagão
ao movimento principal (Riedel 's ) ;

P - simétríca a R e sintática em relação ao
movimento principal;

T - tragão;
Y - sintética ao Dovimento principal- e pârâ

1eLa ao mesmo;

X - simétrica a Rl ;

út - direcão de máximo esforço compressiyo;

bn - esforço compressir¿o normal;

6ta - "sforço compressivo tangencial;

Obs,: 5t pode assumir um ângulo de 30o a 45o
com a zona principal de cisalhamento,

6óa
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6. 5- Evidenclas de Falhamentos/Movimentos Relativos

Para o ajuste dos dados relatlvos aos llneamentos extraídos dos

prÐdutos de sensoriamento remoto corn o nodelo tectônico adotâdo, foram
prÐcu-rados indícios/evidências de movrmentação rerativa sobre t4is pro-
dutos, nos mapas aerornagnétlcos, dados de mapeamentos anterior€s e da_

dos obtidos através dos levantarnentos de campo.

Apresenta-se a segufr ura aná_Llse destes indícios e eviências
considerando indlvldual-mente as direções de linearnentos identiflcadas.

6.5.1- Direções N5O a 60I^/ - Transcorrências Sinistrals
l

Evidências e ou lndícios de movimentos relativos sinistrais ao

fongo de li-neamentos com direções em torno de Nbo a 60l^r, foram obserwa-

das nos sistemas Cohma - S. pedrìc - Chonin; Serra; Capitão Feliza¡do _

Itapanhroacangà; Conselheiro Mata - Gor¡veia; Santa Sfu.Uara - Diarnantina,

Guarùräs e de lineamentos par.al-elos ( anexo 1 )

Nos produtos de sensoriamento remoto observou-se que a expressão

do componente horizontal dos movimentos sinistrais ao fongo destes sis-
temas, são as estruti'a-s de a*a.sto dúctil e ^iptil-dúcti1. Componentes

de a*a-sto quilométricos verificarn-se nas unid.ades georógico/estrati-
gráficas do Supergrupo Espinhaço, da Sequência Itabirítica (SGmi SiT no

anexo 1), e em regiões onde ocorr€m os metamorfitos de a-fto grau
(grraisses/migmatitos). Tais feições sä bastante evidentes também nos

corpos de rochas granitóiOes (pein gr no anexo 1), principaì.mente nas

regiões próximas à borOa leste da Cordilheira do Espinhaço.

Evidências de movimentos transcorrentes sinistrais também foram

obsen¡ada-S nos mapas aeromagnéticos, ao longo de lineamentos orientados

segundo NSO a 6OW. Tais evjdências são most¡ada.s peto a¡rasto das ano-

mafias de máximos e mínj.mos (',drag of magrìetic highs and lov,¡s'r - Gay

Jr., 1,97 2) e foram verificadas nas regiões de Guanhães, Serro, Virglnó-
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pofis, Chonin e outras (ar¡exo 1). A figura 25 å um exemplo na região de

Guanhães. As anomalias observadas são devidas às rochas itabÍríticas e

metabásicas que aÌi ocorrem, sendo que estas úttimas não puderam ser
discriminadas na escala deste tnabalho.

6.5.2- Direções N2O a 3OE e N4O a 45E - Transcomências Destrais

Evidencias de movimentos rel-ativos destrais ao longo de lineamen-

tos com direções em torno de N2O a 3OE e N4O a 458, foram verlficadas
nos sistemas Rio Pardo, capivari, Quilombo, Poala e paralelos (anexos 1

e 4). Estes sistemas, antitéticos e menos frequentes que os anterior€s,

mostram estruturas de arrasto dúctil e nlptiì--dúctil para a cornponente

horj-zontal- do movimento, principalmente nas áreas de ocomência dos me-

tassedimentos do Supergmpo Espinl-raço. Nos dornínios a leste desta área,

dos metamorfitos de al-to grau do Complexo Migmatito Granulítico e das

uridades do pre-Cambriano Indiferenciado, os indicios de movirnentação

destral são menos evidentes ou mesmo não detectávels sobrelos pr,odutos

de sensoriamento remoto utilizados
Nos mapas aerrrmagnéticos entretanto, foram detectados anastos de

anomalias de máximos e mínimos, j.ndicando o sentido destral- do compo-

nente horizontal de movimento, nas regiões de Sabinópolis, Capivari,

Glucinio - Poaia e outras. A figura 26 mostra um exemplo da região en-

tre PoaÍa e Glucínio.

6.5.3- Direções entre NBOVTI a E-V/ - Transcomências Sinistrais

Felções de arasto ao Ìongo destas direções, tanto nos produtos cle

sensoriamento como nos mapas aeromagr,éticos, não são tão evj.clentes

quanto nos casos já d:-scutidos, provavel-mente por estarem mascaracÌas

pelos efej.tos dos dcsl-ocamcntos sinj-strais dos sistemas de l-ineareni-os

com direçõcs em torno cle N5O a 60\¡/.
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Figura ,25,- Arrasto de anomalias - Regìão

de Guanhães.

Anomal ias de máximos e mínimos (_bipoìa

res) reìacìonadas a rochas mãficas-bã-
sicas, alinhadas segundo N-S e desìoce

das por falha transcorrente sinistral .

Parte da folha SE-23-Z-B-V, Convônio

DNP¡1/PRAKLA (t 971 -1972) .
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Figura 261- Arrasto de Anomalias -

Região de S9 do Porto. Anomalias

de máximos e mínimos (bipoìares)
rel aci onadas ao "cintunão ultrabã-
sico" de Paulìno et aliì (1979), ali-
nhadas segundo N20l,l e desiocadas por

falha transcorrente sinistral. Parte da

folha SE-23-Z-B-IV, Convênio DNPlvl/PRAKLA

(1e71-1e7?).
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6.5.4- Direções entre N3O a 45IaI - Transcorrências Sinlstrais

Identificou-se feições de aÌ'rasto dúctit indlcando movimentos sl-
nistrais ao longo das direções N3O a 451¡i, nas unidades dos supergrupos

Espinfraço e Minas (SC,rnf qz no anexo 1), nos sistemas de lineamentos Bi-
rl-Biri, Vau e Rio Vermelho; ao longo dos slstemas Senfìora do Porto,

Maranlrão Goibal e Peçanha-Gonzaga, nos sítios de ocorrência do Complexo

Migmatito-Cranulíttco de Minas Gerais e do pÉ-Cambriano Indifeïenciado

( anexo 1).

Ar.rastos de anornalias de máximos e minimos, indicando o componente

horizonta-I sinistral, foram verificados sobre os mapa.S aeromagneticos.

Um exemplo e apr€sentado pela figura 27.

6.5.5- Direções N6O a 75E - Fratu¡arnentos Tensionais

:

Sistemas de }ineanentos tais como Glucínlo, Peçar¡ha, Santa-

na-Chonin e possivelmente Serra Azul, Vale Fundo e seus paralelos, fo-
ram considerados como fraturamentos de tensão. Indíclos de movimentos

verticais de blocos foram obserwados sobre os produtos de sensoriâmento

remoto, com ba,se nos critérios discutidos no capítulo 3 e tarnbém, por

não terem sido verificadas evidências de desloca,'nentos horizontais e

rnversos/ empurroes,

Os mapa,s aeromagnéticos não apresentam feições de a-rrasto ao fongo

destas direções de lineamentos.

6.5.6- Direções N1O a 15E - Possivelmente Transcorrências Destrais

' a¡rasto indicando t.rrna movirnent-açao destraf aotel çoes rfplcas oe

longo das di roçõcs NlO a 15E não foram verificadas nos produtos de sen-

so¡iamento remoto e mapas aeromagnéticos, embora elementos de fotoin-
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terprretação suglram fracamente que movimentos neste sentido possam ter
ocomido, como por exemplo ao longo do sistema Rio Guanhães ( anexo 1).

6.5.7- Evidencias de Campo e Dados Cornplementares

PaÌa a identlficação definittva de un movjmento ao longo de ì.nna

determinada direção de falha (ou de zona de fa-lha) é necessá¡io um es-

tudo estatístlco e petrÐgráfico deta-lhado a nível meso e microscópico,

das feições estruturais diagnósticas (fotiações, tineações de estira-
mento, crenulações, etc.). Porem, devido ao cat áter regional deste tra-
ba^tho, que é decorrente e cornpatível com as inforrnações obtidas dos

produtos de sensoriamento remoto utilizados, tal estudo não foi r€a.fi-
zado com o nível de deta-lhes acima mencionado.

Rea-Iizou-se o recor¡hecimento das feições estrutu¡als de inter€sse,

de rochas cataclásticas e tanbém dos elementos extrádos dos produtos

de sensoriamento remoto, indicativos de movimentos r€latlvos ( superpo-
:

sição de extratos mais antigos sobrÞ mais novos, felções de arrasto e

de ¡uptu¡as, etc. )

Nas sequências metassedimenta-ïes englobadas no Pré-Carnbriano Indi-
ferencia.do (pêin x e pgin xvLr no anexo l-); nos mllonito-gnajsses (CGtrfni

no anexo 1) que bordejam a cordilheira a Leste e nos migmatitos que o-

correm no ântlclinaÌ centra-l da mesna; nas unidades do Supergrupo Rio

Paraúna (SGpa no aexo 1); na Sequência Itabirítica (SC.mi SiT no arìexo

L) e, nos metassedimentos do Supergrupo Espinhaço, foram observada.s fei-
ções que indicarn a existência de fa.lhamentos inversos/empurões, orien-

tados em torno da direção N-S. Tais leições são ca¡acteriza.das pefa su-

perposlção de estratos rnais antigos sob¡e mais novos, desenvolvimento

de microdobras e dobras em 'rchevronrr, crenulações em rochas menos corn--

petentes; desenvolvimento de espessos veios de qua¡tzo, de rochas e fo-
liações cataclásticas e estriações indicando o sentido do movimento.

Como exemplo cjta-se a reglão de A l voradâ de Minas - Ttapanhoacan-
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ga - D. Joaqulm (anexo 1). Nesta ocorrem mllonlto gnalsses, xlstos ver-
des, ( Clt4Gmi e pgin xvu no anexo 1) e r:nldades dos supergrupos Mlnas e

Espinhaço. Obsen¡ou-se que a follação cataclástica ( stn-milonítlca) ,

tanto nos metassedlmentos como nas metavr¡Icânlcas e gnaisses, orien-
ta-se segr:ndo direções que varlarn entre NNW e NNE, geralmente pa.ra.Iela

aos planos "So" (acamamento), corn valores de mergulho entr€ 2Oo e 600

para E. Lineações de estiramento são visivels nos planos da foliação
cataclastica e gerafmente orientan-se corn atitudes 80-L00 mergulhando

para E. Obsen/ou-se também a exlstênc1â de seixos de ltabiritos estlra-
oos. ljooras m1]lmetrica-s a centimetricas (principal_mente nos itabiri-
tos), com estilo lsoclinaf recì.nnbente, apresentam eixos orienta.dos em

tomo da Oireção N-S e espessamento dos ápices, Tals feições mesoscópi -
ca.S, juntarnente com a superposição de unidades mais antigas sobre mais

novas, sao segu-ramente indicativa.s de falhamentos inversos/empunões,

orlentados em torno da direção N-S e corn vergência para l¡/.

Almeida Abreu et a^1if (1986) estudando a região abrangida pelas
.:quadrículas de A.lvorada de Minas, Itapanì.ìoacanga, Jacém e São SeUastião

do Bonsucesso, caracteriza.ram elementos de uma zona de cisa.lhamento

dúctil loca-Li zada na borda oriental da Serra do Espinhaço. Analisal.am

estatlsticamente, atraves de diagramas de Schmidt, o acâmamento (So); a
foJ-iação cataclástica (Sn) dos metassedifientos, meta\ tlcarì1tos e da-s

infracrusta-is; as lineações de estj-rarnento da.s infracrustals e meta,sse-

dimentos; o estlramento de seixos e cllvagem de crenulação dos metasse-

dimentos. Pa-ra-lelamente através de estudos petrrcgráficos con enfoque

nas deformações apresenta.das pelas titologias amostrada-s, concluiram

sobre a existência de cisaLhamento dúctll associado a fa-thas inversa-

/empurrões orientadas segu:ndo N-S, na região estudada.

Aspectos semeìhantes, lsto é, o desenvofvimcnto de feições indica*

tlvas de fafhâ,s inversas/empurrões, foram observados, por exemplo, ao

longo da estrada que liga Gouvela a Curwelo ( anexo 1), nas seguintes

regroes:
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- contato dos xlstos do Supergrupo Rio Paraúna com os quartzltos Galho

do Mlguel ;

- contato da Forrnação Corrego dos Borges com unld,ades do Gn:po Macaúbas

- contato deste úItimo com rocha.s carbonáticas do Subgrupo Paraopeba

Indiviso.

A6 estrutura.s internas das zonas que sofreram cisa-lharnento por mo-

vimentos transcorrentes, ou as que se localizaJn nas suas proxlmldades,

que melhor exprtmem o sentido do movimento horizontaL sä as estruturas

de a.rra.sto dúctil, observadas em produtos de sensoriamento remoto, como

foi constatado por Sadowski (1983) e neste trabalho ( sub ítens 6.5,1- a

b.5.b).

Com relaçao aos movimentos transcorrentes em geral- e particular-
mente aqueles de natureza sinistraf, orientados segundo N5O a 6014I, fo-

i^
ram observadas a nivel- de afloramentos as seguintes evidéncias: desen-

volvimento de rochas cataclåsticas ( protornilonitos, milonitos, ultrarni-

lonitos, milonito riistos e milonito gnalsses) essencial-mente nas áreas

de ocorrencia do conplexo granitoide (pein gr no anexo 1) e no dorninio

dos gnaisses e migrnatitos embasamentais (CMG no a¡rexo 1); desenvolvi-

mento de foliações cataclásticas; clivagem de fraturas; dobras mi limé-

tricas a centimétricas nos milonitos, com eixos parafelos a lineaçä e

ptanos axiais sub-pa¡afelos à Oireção da foliação geraì- e, estrias

sub-horizontais.

Estas feições estão bem ca¡acterizadas, por exenpfo, nas reglões

de Nossa Senhora do Porto, Guanhrães, Santa Eflgênia de Minas e C,ouveia

( anexo 1).

A associação das evidências observadas no campô com a.s estnrturas

de affasto dúctil obserwadas nos produtos de sensoriamento r€moto uti-
lizados, constituiu portanto mais urrr crité¡io pal'a definir o sentido do

movimento ao longo dos lineamentos transcorrentes.

Fratu.ramentos tensionais, envolvendo o deslocamento vertical de
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blocos, forarn obsen¡ados distrlbulndo-se general-lsa.damente por toda a
á¡ea. Orientam-se preferencla-lmente segr.rndo as direções N6O a 75E, em-

bora praticamente ao longo de todas as direções ldentlficadas, verlfl-
cou-se deslocamentos verticais.

os 1ndíclos/evidências mais notâvets a níver de afloramentos são:

desenvolvimento de frattrras abertas quase sempre prÞenchidas (veios de

qua¡tzo, material sinsedimentar e ca¡bonâtico, rochas metavul-cânicas/-

vulcânicas, etc. ) e deslocamentos verticâis de horizontes estratigråfi-
cos, principalmente na's á¡eas de ocorrência das rochas metassedimenta-

res.

6.6- Correlaçãb com Modelos Tectônicos

A soma das evidências dlscutidas permitlu o estabelecimento de

correlações com os modelos tectônicos elâborados por Rledel (1929),

Tcha-lerrl<o (1970) e Sadowski (1983), embora não se tenha feito t:lna asso-

ciação co'n "cintu6es de cisa-lhamento".

0s lineamentös de direções entr€ NsO a 6ohl ( transcorrôncias sinis-
trais) foram correlacionados à fraturas rrYrr do modelo prþposto por Sa-

dowski op cit, por não ter sldo possível dentro dos ljrrdtes da área es-

tudada, identificar os fa-Lhamentos principais (vide modelo estrutu-ra-l

do anexo 4).

Estes lineamentos fazem parte de ìnn rrfeixe de fratu_ramentosr cuja
extensão pode atingir uma esca-La continental. Hara^1yi et a-lii (f9gq),

através da análise de dados magnetométricos e gravirnátricos, observaram

que o referido feixe, além de cr:zar o teritório mineirþ em sua porção

centra^l-, adentra o estado de C,oiás, pa,ssando a sul do Distrito Federal

e inclui a descontinuidade de Pirenópolls. Tarnbém confirmaram que este

conjunto de descontinuidades envolvem grandes deslocamentos através de

Ñimentos sinistrais. A figura 28 mostra a extremidade SE do feixe in-
serida na área de estudos.
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Os lineamentos segì.mdo N2O a 3OE e N4O a 45E ( transcomênclas des_

trais) foram conslderados corno fraturas antltétfca.s correlacionadas a

componente R]- do par conjugado de Riedel (1929), Tchalerù<o (1970), Sa_

dolrski (1983). Apesa} das variações na dtreçäo de R1-, observa-se no a-
nexo 4 que a relação angulâ¡ com ¿¡.s fñ4b lra.s ryr (pa¡afetas a.s cisa-
lhantes princlpals) é constante dentro do intervalo teórico de 7Oo a gOo

. A componente R, do par conjugado ( transcorrente sinistral ) é repre_

sentada petas direções de l-ineamentos entr€ NSOI¡/ a EìW ( anexo 4) que fa-
zem pa.rte de L¡rn slstema de fraturas de sintéticas. Sistemas de linea-
mentos transcorrentes sinistrais com direções em torno de N3O a 4S\¡/,

foram a.ssociados à conponenau rrprr (Riedel, 1929; Tchalenko, lgZO; Sa-

dowski, 1983), simétrica a R. São sintéttcos con relação a direçä de

rnaior cisal-harnento (NsO a 60\^r).

A's fraturas ttltt sl¡ r€presentada-s pelas direções de lineamentos

entre N6O a 758.

FÍnalmente os sÍstemas de lineamentos com direções em tomo de NlO

a 15E, foram considerados corno r€prÈsentantes das fraturas ''X'|
(Sadowski, 1983), aparentemente com um componente de movimento hori zon-

taf destral.

Nos esquemas deformacionais elaborados, que corìstam nos anexos 2,

3 e 4, foram acrescentadas as dfreções rtgrr (N2O a 3C[4r), perpendicula-res

à aireção de máxlmo esforço ( ôf), para r€p¡esentar esquematlcamente os

fa-lhamentos inverso/enpurrões,

A direção de máximo esforço ( Ot) poOe ser determinada apï'oxifiada-

mente pelo modelo adotado, O ârrgufo formado pelas fraturas rR e R1Í va-
ria entr€ 600 e 7Oo e seu blssetor, r€presentando a direção de máxjrna

compressão (Sadowski, 1983), afinha-se segundo N6O a 7OE. Diniz e pi-
nheiro (1980), por exemplo, calcul_aran este vâ]or em torno de NBOE, pa-

ra a quadrícufa de Conselheiro Mata (esca^la de 1:25.OOO), com base em

diagrarnas de polos 'rsrr para a xj stosidade geral lslrr, dj.agrama de fra-
tura,s geraf e di agramas de polos 'rsrr pa¡a a xistosidade na.S unldades
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Córrego da Bandeira e Córrego Pereira (CBa e Cp respectlvamente, no a-
nexo 1).



CAPÍTuI.O 7

D]SCIjSSÃO DOS RESIJLTADOS

Os resultados obtidos através da interpretaçä dos produtos de

sensoriamento remoto utillzados (litoestratigráficos e estruturais),
permitem discutir aspectos relativos a evol-uçao tectonica da regiao es-

tudada.

A investlgação d.e movimentos relativos que dão origem à formação

desde microestruturas como defeltos crista-linos, até macroestruturas

como as generativas das grandes bacias sedimentar€s, dos cintu¡ões orr¡-

genéticos, das cadeias mesooceânibas e outras, é o objetivo tarìto da

geologia estrutu¡al- quanto da tectônica.

As diferenças principais entr€ estes dois ramos das ciênclas geo-

-Logicas dizem r€spelto, especialmente, a escal-a de trabafho,

A geologia estrutural- dá maj.s ênfase ao estudo de deslocamentos atra-
vés da obserwação direta da estrutura geológica. A tectônica aborda o

assunto de maneira ind1reta, isto e, estuda as formas e associaçóes de

estrllturas semefhantes com o objetivo de lntegra¡ e conhrecer o seu r€-
lacionarnento, Deste modo, busca o conhecimento da natuÌeza de movimen-

tos que não podem ser obserwados diretamente por toda sua extensão.

Os prÐdutos de sensoriamento remoto uiilizados .( imagens fotográfi-
cas do sistemas IANDSAT, mosalcos de radar do RADAMBFASIL e mapas aero-

mâgneticos) proporcionarn as condiçoes de se observar, interpretar e ma-

pear feições de escala reglonal e, de integra-r e conhecer seu relaclo-
namento com outras semelhantes, para definir a natureza de rnovimentos

em areas de grandes extensoes.

Pa¡a estabelecer tal definição é necessárÌo considerar que cada

tipo de movimento pertence a um ambiente tectônico distinto; é gerado

por um regime de esforços determinado e, atinge seu desenvolvjmento má-

xjmo em um estagio definido durante o transcorrer de um clclo tectóni-

- 155
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co.

As evidências de atividades policíclicas na årea estudada são in-
contestáveis e foram aprresentadas no Capítuto 4 (Estratigrafia).

Os reflexos destas atividades sobre os sistemas de fraturamentos

(juntas e falhas) mapeados, estão representados por movimentos diferen-
tes sob o efeito de esforços ora compressivos ora distensivos, em pe-

ríodos ou fases tectônicas distintas.
Dados sobre movimentos diferenciados ao longo dos sistemas de fra-

turamentos podem ser obtidos através da observação do deslocamento r€-
lativo de blocos, associ-ada às evidências de controle paleográfico, se-

dimentológico, estmtural-/tectônico e, magmático.

Os registros geológicos contidos nos prrcdutos de sensoriamento re-
moto utilizados, aliados às obsen¡ações de canpo e estudo da bibliogra-
fia pre-existente, permitiram determinar a movimentaçao relativa ao

longo dos principais sistemas de fratr:ramentos identificados e correla-

cioná-los a r-rn estágio compressivo definido (capítufo O).

Outrros dados, al-em da evidente extensao crustal que pncpiciou a

deposição dos sedimentos Minas/Espinl-laço, permitem caracterizar está-

gios distensivos que pr€cederam ao compressivo aclma mencj-onado.

No sub-ítem 4.3.4.11- tratou-se da descrição de diques sedimenta¡es

que cortam tanto o trembasamentort (Complexo Migmatito Cranulítico de Mi-

nas Gcrals e Supergmpo Rio Paraúna) do Supergrupo Espinhaço, corno uni-
dades litoestratigráficas do mesmo e do Grupo wiacaúbas.

Uma análise da distribuição das direções (figura 1-3) de fraturas
preenchidas pelos diques mostra que: os máximos em rochas
frembasamentaistr localizam-se nos intervalos N2O a 4OW, N1O a 2OE e N3O

a 4OE e, nas sequências Espinhaço e Macaúbas entre N-S, N2O a 3OE e N4O

a 6OE.

Observa-se tanbóm que existe uma rotação aparente da distribuição
das estmturas rripteis onde se encalxam os diques, no sentido horário.

Esta rotação aparente da distribuição dos sistemas de fraturas j-ni-
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cia-se com as direções N4O a 2OlV mals antigas (arqueanas, do Supergrupo

Rlo Paraúna e dos migrnatltos, que às vezes mostrarn contatos intru.slvos
com as rÞchas deste supergrupo) e fj.nda corn as mals novas NSO a 6OE

(dolomitos do crupo Macaúbas ) .

ShoII e l¡/alde (1980), também constata¡am a existêncla de rochas
aalgneas e ignea,s metanorfisadas (diaba.slo e xisto verde) preenchendo

sistemas de fraturas com direções paralelas à dos slstemas preenchidos

por rnateria-l sinsedimentar.

No ítem 4.3,6.1, discutiu-se o contrôte exercido por direções de

fraturamentos sobre corpos básicos e ultramáficos. As direções de sis-
temas de fratr..ras, nas quais se encaixam estas rÐchas, cltadas como e-
xerìplo, são: N3OE (região de Diamantlna), N3Ohr (sistema de finearnento

Senhora do Porto, anexo 1) e NTOE (regiões de São José do Jacu.ri e São

;gsé oo coiabal" ) ,

Sltuações semelhantes, isto é, preenchimento de sistemas de fratu-
ras por rrcchas básicas e/ou ul. tramáficas, são observadas na área de es-

tudos ( anexo 1), com maiores. densldades nos sítios do Supergrupo Espi-
nLraço, menores no Complexo Migmattto Grarrufítico de Minas Gerais e au-

sentes no Grupo Banrbuí. Esta variação na densidade de distribuição já
.,fof dlscutida no sub-item 4.3.6,

Tais situações confirmarn o envol-vimento dos principais sistemas de

fraturamentos identificados, em movimentos relativos diferentes, conse-

quentes de estaglos distenslvÕs e compressivos definidos ùrante o

transcorer de um ou mais ciclos tectônicos.

O quadro fina-l portanto, constltuj- mals um argùnento que atesta o

ca-ráter policíclico dos principais fraturamentos da área estudada ora

apresentando movimentos de origem distensiva, ora compressj_va.
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7.1- Reconstitutção dos Movimentos dos Slstemas de Fraturamentos

Para parte da hlstória mais rì3cente relativa a estågios tar-
dr-teclro-orogenetf cos do Supergrupo Espinhaço, demonstrou-se que ao

longo das direções NSO a 6Ohl ocorneram irnportantes movlmentos transcor-

rentes sinistrais. Estes movimentos ligam-se ao evento cornprEssivo de

d1r€çao em torno de E-W que originou o intenso tectonismo de fa_lhamen-

tos inversos/empurrões com vergência pa-ra I^t e orienta.dos, na área em

questão, em torno da direção N-S. As demais direções de sistemas de

fraturamentos ( jr.¡ntas e fa-lhas ) apresentaram movimentos relativos com-

pativej s com o modelo elaborado por Riedel (1929) e, acr€scido dâE fra-
tura.s 'rX e Yrr por Sadowski (1983). I

Posterlor a este evento compressivo, os sistemas de fraturamentos

identificados, sob os efeitos de fenômenos de distensão generalizados,

r€ativaram-se propagando-se até níveÍs superficiais e dando origem aos

conjuntos de zonas de juntas. A culminância do prþcesso provavelmente

se deu no Mesozóico, atesta.da pelos basa.Itos desta idade, emborå estes

não tenham sido indlvidualizados especificarnente , no anexo 1. Ta-l rea-

tivação/propagação extendeu-se até idades sub-recentes.

Anterior ao evento cÕmpressivo apresentado, na época precocè - Es-

pinhaço (Protenczóico Tnferlor) una fase generativa slnsedj.menta¡ rela-
cionâda a extensão crusta-I, deu origem a um I'riftrr intracontinenta-l
(Schorscher, L975, f976, 1979; Schorscher et a-lii, 1982; Pftug et al,ii,
1980; Torquato e Fogaça, 1981 ; Herrgesetl, 1,985), com direção em torno

de N-S. Este fato aliado ao preenchimeto de estruturas rúpteis ( frâtu-
ras abertas) por material sinsedimenta¡ e magmático de idâde corr€lati-
va, também ao desenvofvlmento/evolução deste fenômeno no tempo, lndica
que durante a extensão crustal o esforço máximo de tração, orÍentava-se

em torno da direção E-W, mlgrando posteriormente, no sentido an-

ti-horârio, para N-S, durante a fase p-u estágio compressivo. Deste modo

e possivel supor um movimento dextral ao fongo da direçao N5O a 6OhÌ.
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Portanto ao longo dos demais slstemas de fraturamentos, a movimentação

relativa prþvavelmente seria a e>rposta nos esquemas deformaclonals que

constam dos anexos 2, 3 e 4.

No estágio atual- de conhecimentos a respelto desta suposição, ap"-

nas uma evidência foi Ievantada e relaciona-se a constatação do desen-

vôIvimento de intensa follação, essencia-lmente nos dornínios do Co¡p1exo

Migmatito-Granulítico de Mina-s Gerals loca-lizados a leste da Serra do

Espinlnço, orientada ern torno de E-I¡¡ com mergulhos slstematlcamente pa-

ra N ( anexo 1), que possivelmente, lndica rrô1" orÍentado segundo N-S.

Estas fo11a4ões sistemåticas provavelmente são contemporâneas à estru-
turas rúpteis superficiais orientadas segtrndó a dlreção N-S e preenchi-

das por dlques sedimental€s . Movimentos intracrustals dÍstenslvos que

deram origem âo intensÕ "block falrlting'r/'rrifteamentorr em torno da di-
reção W-S ( responsâve1 pela instal-ação da bacia Minas-EspinLlaço) repre-

sentam os efeitos do sistema de esforços atuantes na época ( cornpressão

de N para S), sob condições de P e T adequadas, isto é, nas porções

prÐflndas, crustais do ernbasamento rrsensu 1atu" granítico,

A discussão supracitada, mostra novamente a destacada inportância

das direções em torno de E-W, cøno já havia sido mencionado nos capítu*

Ìos4e6.
Cabe ainda citar os contrÐIes paleogeogrâficos - sedimentológicos

- estruturais da bacia do Espinhaço ao longo de sistemas de fratr.tras

detectados por: Pflug (1965), que admitiu uma segunda fase compressiva,

de direção N-S, pa-ra explicar o caifiento dos eixos de dobras ( a-Linf¡ados

segr.rndo esta direção), de até 3Oo a 4Oo para norte e sul; por Almeida

Abr€u e Schorscher (1984) e, por Fogaça e Scholl (1984). Estes úIti-rnos

enfatiza¡am que os esforços causadores de tais ondulações não deram o-

rigem a uma clivagem característica, desca-rtando a segr:nda fase com-

pressiva de Pflug (1965). Os dobramentos obsen¡ados são pouco sistemá-

ticos, consistindo em ondulações imegulales. Existem sob a forma de

processos combinados de fraturamento e dobramento, evidenciados pela
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variações de espessuras das r.rnidades sedimentares em fa.lxa,s de direção

geral E-W e affanjo N-S. Por ondulanem os eixos de dobramentos do sis-
tema Esplnhaço, tais prÐcessos são mais Jovens que aqueles que gerararn

as foJ-iações nas rþchas en¡basarnentals rrsensu latu granítlcas.

Na medida em que se recua na escal,a de tempo geológico, para os

linútes do aïqueano, toma-se mals difícil a reconstituição dos movl-

mentos tectonicos que se desenvolveram nas dfreçoes detectadas.

Almeida Abreu e Schorscher (tge¿) Aefiniram as direções N-S, NI¡J-SE

e El¡/, cono iÍportantes l-ineamentos alqueanos. No presente trabaLho,

confirmou-se o controle estn¡tural destas direções (especificamente NzO

a 3Ot4I; N5O a 60I^I , N75E a E14I e N8OI,J) sobrre as demais identificadas (ca-

pítufo O), demonstrando-se portanto que as prirneiras são ma-is antlga,s

que as ultimas. O movimento contemporaneo aos teûpos arqueanos ao longo

destes lineamentos/sistemas de fratì.Ì'amentos, de grarìdes extensões

r), dependeu do padrão de distribuição de esfor*( centenas de qu] _Lometrþs

ços durante o. período.

Reading (1980) demonstrou que em diferentes tenpos a.s mega zona-s

de cisalhamento atuararn corno normais, inversas/empurrões ou transcor-

rentes, inch:sive neste úItimo caso, apresentando movimentos destrais e

sinistrais em diferentes estágios.

Verificou-se, ùrante este estudo, a existêncla de estruturâs corn-

pr€sslvas arqueana.s nas rþchas do Supe¡grupo Rj"o Paraúna e migmatitos

do CoÍplexo Mignatito-Grarrulítico que ocorrem na região do anticlinal
centrat da Serca do Espirìhaço. Estas estruturas estão representadas por

foliações de baixo grau ( Supergrupo Rio Paraúna, poém mais elevado do

que o do Supergrupo Espinhaço) e de alto grau metamórfico (Complexo

yrgrnatrto- Granulrtfco - câp]-1.ulo b,l .

A direção principal destas foliações é NZO a 3OI¡/ corn mergulhos

sistematica,nente distribuldos para NE. Aparentemente felxes de fratura-
mentos orientados segundo esta mesma direção, refletem estmturas con-

dicionantes da bacia deposicionaì do Supergrupo Rio Paraúna.



- 161 -

O esforço máximo de cornpressão rô1'r que deu orfgem às foliações
metamórficas aryueanas, esta¡ia dlsposto perpendiculamente as direções
em torno de N2o a 3o\4r, lsto é, entre N6o a zoE. Deste modo terrse-ia
para os lineamentos orientados lV5O a 6ChI um provável movimento trans-
corrìente sinistra.I dr.¡rante a fase conpressiva e, analogarnente à nipóte-
se extensionaL já discutida para a origem a bacia Espinhaço, Lnn movl-

mento destral- durante a formação da bacia deposicional do Supergrupo

Rio Paraúna.

Tais reconstruções, para os tenìpos a^rqueanos e proterozóicos infe-
riores, dos movimentos tectônicos difetentes (conpressivos/distensivos)

nas direções principais sä aqui discutidos de nodo puramente especula-

tivo.
Por outrÐ lado as deformações dúcteis, principalmente nas direções

em torno de N-S, E-t4I e NI^r-SE, gerâdas sob condições de T e p ca¡acte-
rístlcas de níveis crustais ptDfundos e atualmente expostas na região
do anticliná-l centra] da Serra do Espinhraço e a l-este da mesna, nos do-

mínios do Conplexo Migmatito-Granulítico Oe lvlinas Geraj.s e na.s rÞchaB

grarritóiOes, confirmal'am atividades/movÍmentação antigas, arqueanas -
proterozóicas inferlorìes, Deformações rúpteis-dúcteis e rripteis. em ní-
veis s:periores da crosta ( supergnrpos Espirjhraço e São Francisco) ao

longo das mesrnas dineções supracitadas, atestam a continuidade .las ati-
vidades/movimentação atå tempos ¡nals ¡ecentes (Mesozóico),

7.2- Modelo de Evoluçäo Geotectônica prrcterr¡zóica

O modelo de evolução geotectônica pal-a a ál€a estudada ba.seia-se

na comparação dos dados obtidos a nível- regionaì e nos trabalhos de

Ramsay (1980), Reading (1980), Har.a-tyi et alil (1984), Schorscher

(1975, 1976), Schorscher et atii (1982).

Ramsay (1980) apr€sentou um modefo para 'rzonas de contração" (fi-
g.tra 23, capítulo 6, ítem 6.4), para mostrar a passagem das deforrnações
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dúcteis dos níveis crustais profundos para as rúpteis nos níveis supe-

rlores em zonas de cisa-lharnento. Correlacionou este modelo con regiões

de clntu-rþes orogenicos onde ocorre o encurtarnento de carnadas sedimen-

tares através de fa-lhas inversas/enpurões e deslizarnento de rrnappest.

Tais ca¡nadas sä corn¡nente de fácies de rrshelfrr continenta-l deposltadas

sobre o enùrasamento crista-l-ino. O¡rde ocorre a e>çosiçä do emìlasamento

é conn:m encontrarern-se zÕnas de cisalhamento dúctil. O encurtarnento

deste embasamento, lidera ì.rln soerguimento interno resultante do espes-

sanento crustal-. Deste modo as deformações dúcteis propagarn-se para a
^4.superficie, transformarn-se em ducteis-rupteis e nos niveis sr:periores

em núpteis. Tais deformações no nível intermediårlo ( menos dúctil) re-
lacionanpse a deslocamentos associados a movimentos rrflexural sliptr em

camadas lnconpetentes. O encu¡tamento da côbertura é devido a fathas de

emplrrrao de baixo angulo, assocladas ao deslizamento das camadas e pode

propaga-r-se para níves estratigráficos superiores, fora da zona orogê-

nica. A zona de cisalhamento rúptil atÍnge r eventuafmente, a superfí-

c1e.

Tal desenvolvimento pode ser cornparatlvamente assoclado a região

estudada em ìnn perfil E-id a partir da borda leste da Serra do Esplrifìa-

ço, dønínio dos milonito-gnalsses (OqGni no anexo 1) até os sítios de

ocorrêncla das rnidades metassediÍenta.res do Gnrpo Bambuí.

Haralyi et al-ii (1984) constataram através da interpretação de da-

dos magnetornétricos e gravïnétricos que os lineamentos prof\,rndos de di-
reção N5O a 6OVr, aparentemente termj-nam nas prrcximidades do paralelo

1gooot sul. análise dos prrcdutos de sensorlamento remoto tambám mos-

tra esta situação. Obserwou-se que a expressä morfológica em direção a

SE, dos fotoÌineamentos, passa a ser bem menos significativa após o pa-

ralelo supracitado.

Harland (1971), denominou a combinação de transcorr€ncia e exten-

são de "transtensä" ( I'transtensionrr) e a de transcorrência e coNnpres-

são de "transpressão'r ( "transpr€ssionr') . Regimes "transtensels'r são
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resposâvels pela gênese de falha.s normais, possíveis dobras de a¡rasto,

formação de baclas e vulcanlsmo. Os " transprressivos" são marcados por

falhamentos inversos/empurrões, dobramentos e soerguimentos.

Readlng (1980) a.ssociou a zonas terminais de fa-l,hamentos transcor-

rentes a reglmes transtenslvos e transpressivos. Tarnbém estabeleceu um

pa¡afelo entre o desenvofvimento da sequência geossinclinal clásslca e

o do ciclo de fafhas transcorrentes. De wn modo bastante reswnfdo a as-

sociaçao deses dois cicfos e representada pelas seguintes fa-ses:

a) Fase de transtensão - refere-se a forrnaçä da bâcia

"geossincfina-1" , deposição de sedimentos, adelgaçamento da cncsta e in-
trusão/extrr:são de material ígneo. Cita entr€ outros exemplos o caso do

Golfo da Califórnia, especificamente escolhido no presente trabalho,

pela coincidencia nas direçoes de controle estrutl¡-ra^l ccrn as verifica-
das na área de estudos. As " spreading ridges" que representam. o sistema

de fraturanentos de extensão, a-tinfram-se segundo a direção N-S e, asso-

ciarn-se e são.deslocadas por r,trn rrtr€nd" de falhas transcomentes dex-

trals de dlreçao l\w-sts;

b) Fase de pr€enchimento da bacia - esta fase se sobrepõe a pri-rneira.

Na medlda em que o pacote deposicional aLrnentg faìhas extensionais de

cresclmento e dobramentos por gravidade, desLocam os sedimentos na par-

te centra-I da bacia, Nas maJ-gens desta podem ocorr€r empuffões de di-
mensoes reduzidas. Quando cessa a extensao, o prenchlmento continua e

os sedimetos podem ser deposltados afém dos timites falhados originais

da bacia;

c) Fase de transpressao - inicialmente a sedimentaçao continua ate o

preenchimento total- da Oacia quåndo ocorre o soerguimento acima do ní-
vel do mar e, passam a predominar as sedimentações fl:viais e lacustri-
nas. As estruturas compresslva,s são incrementadas nas prûximidades das

margens da bacia e os sedimentos corneçam a ser dobrados. Continuando o

soerguimento, tais sedimentos deformados passarn a ser erodidos.

As três fases apresentam a passagem dos estfuios pré-"flyschrt,
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posslvelmente oflolítlco, aLgunas vezes não marlrùìo (infcialmente), pa-

ra rrflyschrr, Iocalmente rrwlldflyschrr e molåssicos. A deformaçä lnlciaJ-

é extensionaf e final-mente compresslva.

Guardada,s a,s devidas rcstrições quanto a evolução em estil-o
rrgeossinclinalrr e, se estlver correta a proposição de movj-mentos dex-

trais para os lineanentos ¡¡50 a 60l¡1, em tenpos da formação da bacla Mi-

nas-Espinhaço, e possivel estabelecer uma corparaçao parcial coln o mo-

delo de Reading (1980), para a evolução Proterozóica dos supergrupos

Mina,s e Espinhraço na ârca estudada. O seguinte quadro pode ser estabe-

Iecido:

a) Fase de extensão crustal - formação de rnn sistema de 'rriftrr intra-
continental (que evotui para uma margem continental ativa) i deposição

de sedjmentos, magmatlsrno "diamantíferÐ'r e, I'intrusão frÍa" de corpos

ultramáficos do tipo alpino, sem caracteriza¡ a existôncla de crosta o-

ceàica (capítufo 5). Ta-t sistema de rrrift é controtado por falhas corn

direções em tornÕ de N-S e especificamente na área estudada, variando
'de N-S a N3O\d con r¡n máxirno entre N2O a 3OI4I. Nesta fase porianto, pode

ser ca-racteriza.do o regime de rrtranstensão" na região termina.L dos Ii-
neamentos NsO a 6014I que apresenta-riam Inna movlmentação t¡anscorrente

destral ( figura 29). Ao longo da.s direções de lineamentos em torno de

E-ld, provavelmente estaria atuando Ìnn regime de esforços cornpressivos,

paJcialmente confimado pefo desenvolvimento de foliações metamórficas

de alto grau (paralelas a estas direções), verificadas no Ccnplexo Mig-

matito-Granulítico de Minas Gerals e rochas granitóides, essencialnente

a leste da Serra do Espinhaço.

b) Fase deformaciona-l compressiva - desenvofvlmento de tectonlsmo que

deu origem a dobramentos, fal.ha.s lnversas/empurrões, segundo direções

em torno de N-S (vergência par.a \r.l) e, especificamente ao desenvolvimen-

to de 'rnappesrr envofvendo r'ochas do Supergrupo Minas no Quadrllátero
- l^Ferrifero, O metamorfismo regional e de carater dinamo-termal- pos Mi-

nas-Espirùaço com estfoios iniciâis pÉ a sintectônicos de maior pres-
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são e pós tectônlcos de malor tenperatL¡ra. Nesta fase ca¡acterlza-se o

rreglme de " transpressãoÍ e as antlgas direções dlstensivas em torno de

N-S pa.ssarn a apresentar un caráter ccmpresslvo representado pelas fa-

thas ir¡versas/enpurrões. Ao tongo dos lineamentos em torno de NSO a 601¡l

passam a predorninar os movimentos transcorrentes slrristrais e daqueles

em torno de E-W, movinentos distenslvos.

A fase de rrtranspressão'r pode ser corrtpara.da corn o modelo de

"contração crustal.[ elaborado por Ramsay (1980) e pode ca¡acterizar tln

sistema de obducção cn:staì/cotisão de placas tal ccxno proposto por

Schorscher (1975, 1979), Schorscher et alil (1982), Herrgesell (1985),

na região em que pa¡tes ou a continuidade de inportantes r:nidades geo-

lógico-estruturais da área estudada, estão þresentes.

A possíveÌ zona de contração cn-sta-l/obducção sr:pracitada, foca-li--

za-se prÐvavelmente na região do granito Borrachudos ao Longo de suas

fa-lha.s de alto ãngulo (sul oa área estudada). estas estruturas e suas

similares ( cavalgamentos cn:stais proflrndos ) encontradas ma1s pal?. Ies-

te, são responsáveis pelo caráter pl-urifacia-l do metamorfisno regional

Ivlinas-Espinhaço e por lrn råpido a:ûnento do grau metamórfico a leste da

falha principal do Borrachudos (fácies xisto verde alta próxfno a Ita-
bira e hidrogranl:fito em Piçamão), Sua continuidade para N é sugerida

por Bastos Neto (1981), Hemgesell (fSas¡ e Aljneida Abreu et al-il
(1986), bordejando a cordil-heira a leste.



CAPÍTU]' E

CONCLUSõES

l-- A interprEtação conjr-rrta de diferentes produtos de sensoriamento

remoto e de mapas aeromagnéticos, aliada aos dados obtidos em perfis de

recorìhecimento de campo e mapeamentos pré-existentes, possibilitou a
integração litoestratigráfica-estruturaf da região estudada, na escala

de 1:25O.OOO. Mostrou que as iniormações extrádas de mapa-s aeromagné-

ticos e, por ãnal-ogia, as obtidaÊ através de outros métodos geofísicos,

podem ser interpretadas com maior grau de certeza quando comparadas com

feiçoes geologicas superficiais.

2- As anáfises de elementos de tectônica rriptil, gráficas e estatís-

ticas, através de feixes de fraturamentos e de cuïwas de isofrequência

de traços de fratì.ras, pemitlrarn a catacteri-zação dos principais con-

jr.ntos litoestratigráficos-estruturais. Foram identificados padrões de

distribuiçãó e controles estrutu-rais distintos para os terrenos rrsensu

Iatu" graníticos (e sub-r.rnidade s ) policíclicos e de alto grar-r metamór-

f1co, para os anbientes granito - rrgreenstone belt", para as coberturas

metassedimentares deformadas sem posição estratlgráfica definida e pa¡a

os metassedimentos típlcos dos supergrupos Minas, Espinhaço e São Fran-

cisco.

3- As juntas sistemáticas com mergulhos entre 7Oo e 9oo ( conjr.:ntos

de zonas de juntas), associam-se dlretanente com os feixes de fraturâ-

mentos, de dimensoes quilometrlcas a dezenas de quilometnos. Os siste-

mas de junta,s rel-acionados L dob"tt"nto " ," iunta,s asslstemáticas,

não podem ser englobados em feixes de fraturamentos por apr€sental em u-

ma distribuição dlscreta, na esca-la deste traba,lho.

4- os feixes Qe fraturamentos mostraram associações genéticas e geo-

métricas com os lineamentos, numa cla¡a indicação que a reativação na

fa-se descompressiva pós orogenia Espìrù'ìaço, proplciou a propagação em

- t61
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direção a sr:perfícle, de antlgas e prof\rndas descontlnuldades.

S- ¡ anáfise dos controles estruturals apresentados pelas distrlbut-

ções de feixes de fraturamentos e de eixos de zonas de fraqueza, mos-

trou-se úttt para a datação relatlva de direções estmturais. Confln-

mou-se que as direções arqueanas em torrro de N-S, E-w e NW-SE, contrÐ-

lar.arn nltidarmte a distribulção superficial doq coniuntos de zonas de

jL¡ntas.

6- A lnterpretação integrada de lineamentos extrádos de imagens e

de nìapas aerorn¿gnetlcos, associada as analises de feiçoes de arrasto

dúctil e rúptlf-dúctil e, de anornatias magnéticas de máxinros e mínimos,

permitirarn discriJrúnar o cdrìponente de movimentação horizonta-I ao longo

destes lineamentos. Estes r€su.f tados, analj-sados conil¡ntarnente corn da-

dos obtidos no carTpo e de mapeanentos anteriores ' f\:ndamentaram a cor-

relacão corn os modelos deformacionais, teóricos-elperjmentais, existen*

tes na literatura. Foi possível caracterizar transcorrências sinistrais

ao fongo das direções N5o a 6C[.{ e demais fraturanentos associados, se-

ï::.:: ï:l':^:ï:::: ::: ::"::'":::::::.=*'1'/ski 
(1e83)' ea""':

estagios tardl-tecto-orrcgenèticos do Supergn:po Espinhaço a provavel'

mente, pré-Brasilianos, pois inexistem evidências de tectônica compres-

siva desta idade, desde a borda oeste dâ Serra do Esplnhraço até o ljmi-
te leste da área estud2.ìa.

7- Fol possivel conprovar a origem policíclica das prlncipais dire-

ções identificadas, ao longo das quats ocorreram ora movimentos disten-

sivos sinsedjmentar€s, ora cornpr€ssivos orogenéticos, pri¡cipa-lmente a-

través do estudo de anoma-lias magnéticas e de diques sedimentares '

8- A prÐpagação na vertica-l de lineamentos prof\.¡ndos prÐvavelmente

está ligada a fases descompressivas que se inlcia-ram após o ciclo Mi-

nas/Espinhraço, cønpreendendo os estágios generativos da bacia Macaú-

¡as/Sam¡uí, ai-nda pre-Carnbrianos, e que perduram até épocas sub recen-

tes. Excessão constitui a evidêncla de tectonisrno compr€ssÌvo, pós Mi-

nas-Espinì'ìaço (Proterozóico Iuédio a Superior) do cavalgamento restrito
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de¡ Stpergn¡po Espinhaço sobre o Supergnipo São Francisco, ao fongo de

Lnna antiga unha de fraqueza reatlvada.

9- Existem dados concr€tos de movlnentos dlferentes, pré Esplnhaço

para as direções em torno de NNt{ que na época de forrnaçä da bacia pos-

sula wn ca¡áter distensivo, de trrifttr lntr€conttnentaL, conprovados por

contnrles sedimentotóglcos, estratigráficos, estruturais e paleogeográ-

ficos. Considerando o sistema de rrtranstensão,, na região termina.l de

falhas tra¡rscorrentes prcposto por Reading (1980), a direção MO a 60l¡/,

apresentou movimentos transcorrentes dextrais na época de forrnaçä da

referida bacia e, as demais direções estruturais podem ser analisadas

de acordo com os modelos deformacionais propostos por RÌedel (fgZg) e

Sadowski (1983).

1G- Ciclos a.l-ternados de regimes de extensão crustal- ( transtensivos )

e de contração crusta-f ( transpressivos ) podem explicar palcialrente e

com as devidas restrlções, a a-Iternância de movjmentos des-

trais-sinistrais para as direções em tomo de NSO a 60\¡I e lnversos,/enr-

purrões - normais pa.ra as direções em torno de N-S. Portanto:r¡n fenôme-

no de desenvolvjrento semelhante ao sugerido para o Supergrupo Esplnha-

ço, poderia ser suposto para os terrenos granito-rrgr€enstone belt do

anticlinal centraÌ da cordj.lhe ira ( Supergrupo Rio Pa¡aúna).

11- Na negiao situadâ a leste da Cordi theira do Espinhaço, onde pne-

dorninam rochas trsensu latu" graníticas de aJ-to grau metamórfico, in-
ctuíOas no Corplexo Migrnatito-Cranul-ítico de Minas Gerais e, os grani-

tóides e metassedjmentos do pé-Carntcriarìo Indiferenciado, os movj-mentos

da fase coûpressiva deformaciona-l dos supergnrpos Mina,s e Espinhaço,

são bastante evidentes. Poém indícios/eviciências sobr€ os deslocarnen-

tos anteriores â esta fase precisaî ser investigados, pois nesta área

encontra-se possj,velmente a chave para a elucidação dos processos evG-

lutivos aj.queanos, visto a identificação do iÍportante controle exerci-

do pel.as direções em torno de E-t4I e secundariamente em torno de N-S e

NW-SE.
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12- Considerações sobre a evolução geotectônica da área foram tecl-
das a pa¡tir da lntegração dos dados blbliográflcos e os r€sulta.dos re-
gionais do presente estudo. A evolução geotectônfca arqueana da região

do anticUnal- centraf do Espirù'ìaço é considerada tlplcamente de terre-

nos 'rgranite-greenstone be1t" ( Fogaça et a]1i, 1984; Fog¿ça, 1985). A

ldade arqueana atribuída ao Supergrupo Rio Paraúna flïrdamenta-se nês

relações litoestmturais gerals com as rcchas rrsensu Laturr graníticas,

parclalfiente justapostas, com contatos tectônicos e às vezes corn rela-

ções intn-sivas. A continuidade para su.l-sudeste, em direçä ao Quadri-

látero-neríferìc e, uma possíve1 correlação do cintL¡rão Rio Paraúr¡a corn

as rochas Rio das Vel-has fica em aberto corno também a proposição de

prÞcessos evofutivos em regimes transtensivos e transpr€ssivos.

Quanto ao Sr-pergrupo Espinhaço as seguintes fases evolutivas podem

ser consi.deradas:

a) geração da bacia em un arnbiente lntracontinenta.l por sistema de

ttrifteamentorr., provavelmente do Proterozólco Inferior, segr.:ndo dados

geocrþnofogicos e sedlÍentologicos. O riftearnentorr r€faciona-se a ex-

tensão crustal possivelmente em regjme de transter:são;

. b) deposição Oos sedimentos e vulcanisno sinsedimentar no decorrer

da evolução da bacia, desde o estfuio I'rift até de ma.rgem continentaL,

no intervalo do Proterrczóico Inferior a(z) uéAlo;

c) os metassedlmentos do Supergrupo Minas originaram-se na mesma

bacia, em anibientes paleogeográficos distùrtos (mais internos), contudo

sua ocorrência na área de estudos é bastante restrita.
d) o metarnorfisno regionaf e a deforrnação das r-nidades Espinhaço

(e Minas ) j¡clusive o ultimo metamorfisno rtegional prþgr€ssivo das rû-

chas policíclicas da região leste da Serra, é oe idade proterrczóica

ainda nao definida. Existem idades radioretricas de rochas polimetamor-

ficas embasamentais e de metavulcânitos intrusivos no Supergrupo Espi-

nhaço que variam na faixa de 2OoO m.a. atå 1OOO m.a. (Teixeira, 1985).

A deformação e o metamorfismo regional refacionam-se à contração crus-
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tal assoclada a regimes transpresslvos;

e) desenvolvir¡ento da Bacla São Francisco (l'tacariUas-namUuí ) por

sr:bsldência de partes internas do cráton, relacionada a eventos dlsten-

sÍvos pos Esplnhaço e pre-Brasllianos e, deposlçao dos sedimentos do

q-pergrupo honôn1mo;

f) lnfluências termais regionais e tectônicas local-izâr'lâs do ciclo
Brasiliano, são ewÌdenciadas por feições ternrorneta¡r6rficas e datações

radiornetricas;

g) a integração dos resuL tados estruturais, anali,sados em f\-rrção

dos rnodelos exlstentes, con aqueles sedlmentológicos e paleogeográficos

e, considerações petrológicas sobre o magmatisno, levarn a reconstruçä
:^

da evoluçao geotectónica do Sr-pergrr:po Espj¡haço, desde r¡n rrriftrr i¡-
tr€conti-nenta-L ate rnal.gem conti¡entãl ativa do tlpo alpino, em decor-

rência de ûìovirnentos restritos de tectônica de placas em anbiente en-

siál-ico.
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PONITO 1B - Bi.otiÈa Gnaisse

Minerais principais: plagioclásio ácido, plagioclásio
do, nicrocLineo (feldspato alcalino), quartzo, biotita
ta.
i'finòrais acessóiios: titanita, opacos, po,r.a apatita e

Estrutura: bandada apresentando a seguinte sequôncia:

sau.ssuriza.

e rnuscovi

z, Ircao.

Feldspat'o alcalino (nicroclineo), plagioclásio áci<lo, quartzo
biotita,
Plagiocl-asio saussuritizado, guartzo, biotita e muito pouc.o felds
pato al_calino.

Fel.dspalo alca1 ino, quartzo e muscovita,

Plagioclasio saussurilizado, quartzo, biotíta
pato alcalino.

e muito pouco felds

Feldspato a.lca1ino

biotita,
(rnicroclineo), plagioclásio ácido, quartzo

.rrf .

0 bandamento está cortado por ù* veio granítico com fel-dspato al
caLino, quartzo e pouca muscovita.

PONllO 28 - Nível anf iboliti.co no biotita gnaisse

- Minerais principais: anfiból-io, plagioclásio, quartzo pouca bio
tita e granada.

Mineraís acessóriés: opacos, titanita e apatita.
Estr:utura: os anfíbolios e bioricas estão orientados segundo a

estrutura gnáissica tnas são em partes, discordantes.
Obs,:0 anfibolito 6 de origem Ígnea (dique ou derrame em se.

quência) e apresenta o mesno grau metamór:fico do gnaisse ante

rior:mente descrí.to !
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O plagioc:l.ásio mostr¿¡ alteração inteu4>óric¿.t bastant.e rara: Erans

-folnação par:a alofâ¡rio - p.o".roo de intemp"tiun,o selet.ir¡o O;
não ataca o ¿rnf iból-io.

PONTO 45 - MeEaultrarnáf ica

Comppsta cssencialmente Por trelnolita, talco e cromita colno aces

sório, Ortoanfibólio? (antofilíta) ¡ .

Estrutura: gnaissica corrÌ foliação bastante evidenEe

PONTO 58 - Itabi::ito

Composição: nfveis de.quartzo, de opacos, de hematita e de magneti

ta. Apresenta ainda minerais silicáticos (sericita intercalada rros

nÍveis hematíuicos),

Bstrutura: foliada e dobrada. intensamente clenulado.

Ol¡s.: Apresenta caracte::ísticas típicas de Formação Ferrífera e en

contra-se int-ercalado. em rochas do Macaribas.

PONTO 65 - Xisto intensamenl.e crenulado,

- Mi.nerais principais: quartzo e muscovita

Acessórios: pouca turmalina verde e opacos.

- O6s.: O xisto apresenta-se dobrado e inLensanìente crenul.ado.

PONTO 73 - Turmalinito

Conposição: turnalina, sericita¡ rutilo e possivelmente quartzo.

Obs,: Os minerais ildentif icados apresentam uma grã f iníssir,a, apa

rentando estarem extremamente tritr,rrados.

PONTO 85 .-. Quartzo muscovita xisÈo

- Minerais principais: qttartzo (4O7") o muscoviÈa (207") r oPacos (15"/.)

e cianita (207") e pouco cLorit¿

Acessórios; RutiLo e turmalina.
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PONTO 99 - Quartzi.to (AM-D-QM)

- Compost.çiao: quartzo, pouca sericita e turmalina clitrítica.

Poucos opacos e zircões detríticos.

- Estrutura: xistosa.

PONTO 134 - Xisto milonitizado

Composição; muscovita serici.Èa, quartzo, poucos opacos e rutilo.

Estrutura: mil.onitica e de f[uxão, Quartzo porfiroclástico, poli

gonal com as micas anoldalldo-se.

PONTCi 139 - Milonito gnaisse

- Minerais principais: porfí.roclastos de mesopertita' quartzo gros

seiro, antipertita (lamelas au t"faspato potássico na albita),

pLagioclásio saussuritizado.

- Matriz: _quar.tzo-sericíclica extremamente fina com carbonatos. dis

seminados e pseudomorfos de limonita segundo carbonatos (?) rom'

boódrieos.

Acessórios: zírcão e fluorira (esta tanbém ocorre como inclusões

nas mesopertitas).
Est-rurura : blastomilonitica
Obs.: Os porfiroclastos pertíLicos são muito ricos em inclusões

fluidos na fase K-feldspato, lembrando os Pertitos dos granitói-

des tipo Borrachudos da região-de Itabira, descritos por Schorsc.her

(1975),

PONTO 143 - Metaultramáfica

Composição: essencialmente clorita e tal.co com a cromita como

aceqsório r

Estrutura: foliada
Obs.: Metaultranáfica típica da borcla leste da Serra do llspinha

ço, <iescrita por Bastos Neto (1981)-



PONTO

PONTO

-4-

154 - Granit'5ide

I'finerais principais: plagioclásio (357"), quartzo (207" a 407.),

felclspato alcalino QsZ), biotita, anfibó1.io e magnctj-ta (o

restante)
Minerais acessórios: zírcão, alanita e apatita.
Estrutura: isotrópica.

175 ^Granitóide

Míneraís principais: plagiocl.ásio, quartzo, fel.dspato a1calino,

anfibólio e granada (mais ou menos nas Dlesmas proporções do an

terior).
Acessórios: zírcão, alanita e titanita (?)

Estrutura: foliada indicada por níveis de anfi¡ótio e granada.

PONTO l8l - Granitóide

Obs,: Similar ao anteriorr Acessórios variam: zircão, bioEita (te

vemente cloritizada) e.opacos (magnetita provavel.mente) r '

ì.
i

PONTO 184 - Granitóide ''';

Minerais principais: feldspato alcalino pertitico (407"), plagig

c1ãsio levemente paussur:itizado (207" a 157"), sendo substituido

pelo alcalino, quartzo (307"=, anfibólio, biotita' gran'aclâ, nagne

tita (nesta orrlem de frequêtt"i.) , '

Acessórios: zircão e pouca apatita,
Estrutura: isotrópica.

I'ONTO 190 - Anf ibolito

Minerais principais: an.fiból-io, plagioclásio, quartzo, tiranita
e restos de biotita,

r.¿
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Acessórios: apatita
Estrutura: foliada.
Obs. : dique ou derrame em sequencra.

PONTO 192 - Granitóide

Minerais principais: feldspato alcalino
gioclásio (257"), anfibólio, biotita (em

e magnetiEa.

Acessórios: zírcão e apatita
EstruEura; isotrópica.

(357"), quarrzo (¡t ., pla
porcentagens semelhantes )
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