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RESUMO

o presente trabalho objetivou demonstrar a
potencialÍdade das lnterpretações geocronológicas volt,adas ao. t,e
ma da evolução antiga de terrenos metamórflcos policíc11cos. Os
estudos empreendldos concentraram-se no e¡nbasament,o polimetamórfíco exposto a oeste do Quadrilâtero FerrÍfero send.o enfatizado,
adicionalmente, o magmatlsmo básico de natureza anorogênica, cujas rochas possuem signiflcativa distribuição neste domÍnio da
porçãg meridional do Cráton do São Franclsco. com base no estabe
lecimento de crltérios interpret,atlvos para os diferentes paarõeJ
de idade obtldos são também efetuadas considerações acerca da de]imitação da margem cratônlca, relativamente ås faixas móveis
marginais. Flnalmente, å apresentada una evolução geocronológica da cobertura sedimentar BambuÍ, fundament,ada em completa reavatiação do conjunte de ldades disponfvel.

o acervo radiométrico processado para a sín
tese. proveniente de uma ampLa amostragern representando os vârios
domínios litoIógicos caracterizados, possul cerca d.e 250 determi
naç.ões pelos métodos Rb-Sr, K-Ar e pb-pb. As interpretações decorrentes têm por base um tratamento através de diagramas isocrô
nicos (a nível de aflorament.o ou de referência) , em combinação
com um quadro esquemático de resfriamenÈo reEional vinculado às
idades aparentes. Em conseqüência, foram est,abel-ecidas as épocas principais de eventos tectononagmáticos' desenvolvidos na por
ção meridional do Cráton do São Francisco viabÍIizando, assim,
comparações evoLutivas com out,ros setores crustais da unidade geo
te ctôni ca.

distribuição das idades radlomé
tricas e evidências isotópicas de Sr e Pb'permitiram esboçar r-ri
quadro paleotectônico para o Arqueano tardio (3,0 - 2,6 b.a.) e
O padrão de

Proterozóico Inferior (2,4 - 2,1 b.a.), condizente com dois períodos maiores de cresclmento continental: aque Te mais antigo
sugestivo da etapa prj-ncipal- de espessamento crust,al (formação e
aglutlnação da massa cont.inental), e o mais jovem sendo tipÍfica
do pelo desenvolvÍmento do C,ùntutão Míneiro, de natureza parcialmente ensiálica, cuja aiivldade causou o rej uvenes cimerto da maio
ria dos valores aparentes K-Ar do domfnlo arqueano. por out,ro 1a
do, as idades radlométrica:l ]r-.4r I Þb-Sr temporalmente associadas
ao Proterozóico ¡¿édio e Superlor, reveladas por setores especffi
cos do eÍì.basamento cratônico, são lnterpretad.as, respectivalfÊnte,r
como um reflexo da evolução do sistema int,racratônico Espinhaço e
das faixas móvels marginais braslllanas.

referência às dat,ações do magmatismo bá
sico anorogênlco, a interpretação dos resultados possibilÍtou a
definição temporal das etapas dÍstensivas princípais da evolução
geológlca regional , como decorrêncía da mobllidade de faixas móveis adjacentes a segmentos já estabilizados. No âmbito do Crâton do São Francisco, as extrapolações efet,uadas rcorn base no con
junto de idades exlstentes em rochas intrusÍvas básicas e afi.ns,
contribuiram para um me thor entendimento do comportamento geodlnâmico,da entidade frente aos esforços ocorridos em seu interÍor
durante o Proterozóico.
Com

Finalment.e, análise crÍtica do acervo de da
dos radiométricos disponÍve1 em rochas do Grupo Bambul fn¿icouuma evolução dokoterozóico Superlor. As datações proverLientes dos
Grupos BambuÍ e Una revelaram um quadro de idades heterogêneo em
a¡nbas as unidades¡ destacando-se como um todo a forte influência
termal- brasiliana rejuvenescendo a maioria das idades K-Ar e RbSr e dificultando, assim, a obtenção de idades representativas em
termos de deposição sedimentar. Entretanto, tnferências geocronológicas a partir de rochas básicas intruslvas em unldades litoestratigráfi cas sotopostas ao crupo Bambuí :ão sugestivas de
que, em determinados set,ores, o infcio de seu desenvolvimento te
rla ocorrldo por volta de 1000 m.a. atrás ¡ ao passo ql.€ en outras

. Ll_r .

áreas

especial no estado de Minas cerais). a sedlmenÈação seria necessariamente de ldade mais jovem (êerca dea 640 m.a. ou me
nor). De outra parte, análises de composição isotópica de pb dis
ponfveis para o crupo BambuÍ são lndicat,ivas de que a e.y9lução
das razöes isotópicas desse el-emento ocorreu em dofs est,ágios
princlpais: sua separação do manto e lntrodução na c¡îosta há
2,0 b.a. (êpoca do "diastrofismo Minas,,) e.sua incorporação ãs Sg
lenas há cerca de 600 m.a. atrás, por remobilização a part.ir. do
(em

embasamento.

ABSTRACT

Int,erpretation of

avai labl-e radlometric,data
sout,hern part of the São Fran_

from polymetamorphic Èerranes of
cisco Craton demonst::,+,ea :hc importance of geochronology as a
tool in the study of ancÍent crustal evolut,ion. In addition,
radlometric st,udy of basic intrusive magmatlsn helps define the
most important epoch¡ of crustaL rlftlng during the proterozoic.
The definit,lon of Èhe southern border of the cratonic area based
on distinctive age patterns of t,he geochronological provinces is
also discussed. Flna1ly, the geochronologic evolut,ion of the
BambuÍ platform cover is presented.

Iy 250 radiometric age determina
t,ions (Rb-Sr,. K-Ar and pb-pb methods) were interpret,ed princlpal
Iy through the use of isochronic diagrams, as well as from differences in the pat.terns of apparent age in characteristfc 1ithol
ogd-c domains. The geologíc history tectonomagmatic events iden_
tified in this study is compared to the crustal evolut,ion of sím
ÍIar segment,s of the São Francisco Craton and elsewhere.Two main
geochronological provinces are here defined: one, of Archean
age (3.0 - 2.6 ca) , is related to the most important period of
di fferenti ation/accretion from the mantle and the younger one,
of Proterozoj.c age (2.4 - 2.1 ca), represents the infrast,ructure
of the Minas belt. in part, of ensial-ic origin. On the other
hand, a few Mlddle and Late proterozoic K-Ar and Rb-Ar age deter
nirlations are lnterpreted, respectivel-y, as i¡¡fl_uences of the
Espinhaço syst,em and the Brasiliano marglnal folded bel_ts. The
K-Ar radiometric data of the precambrian intrusive magmatism define several important epochs of crustal rift,ing of the cratonic
basement rocks in the studied domain. These results correspond
to geodynamic adjustment of the stable continental nass during
the evolutíon of the adjacent proterozoic mobi l_e belts.
Approximat,e

isotopic dat,a from t,he Bambuf Group suggest a two-stage evol-utj.on: separation of the e lbment. from the
mantle at about 2.0 Ga and formation of Galena at about 0.6 Ga.
The K-Ar and Rb-Sr radíometric patterns for t.he BambuÍ and Una
Groups show a range of values between 1.0 e 0.45 Ga, the younger
results probaby correspondlng to t,he effects of the Brasirjano
overprlntlng. Nevertheless, geochrono logical inferences and the
geological situation of basic intrusions cutting otder units suy
gest the beginning of sedimentary processes at about 1.0 ca in
some areas. In ot,her areas, however, sedimentaÈ,Íon must have be
gun much later, at about 640 Ma.
Pb

CAPÍTULO 1
INTRODUCÃO

1.1, oerr¡¡lcÄo

DE

inc¡ó:rtos E ÁREA TNVESTTGADA

Nas últimas décadas, a geocronol_ogia tem es
s.umido papel relevante no estudo da evolução tectônica de t,er
r*rös anÈlgos de caráter poIlcfcllcir.
Isto se deve- ao desenvolnento de metodologiaÊ de maior valor interpretatj"vo e à instala

ção de laboratórlos sofistÍcados de medidas
lsotópi cas .
Em nosso territór1o, o emprego da geocronologia como aconçanhamento aos trabaLhos básicos de levant,amento geológico regional
tornou-se rotina nos anos setenta gervindo talvez como melhores
exemplos as atividades da Secretarla de Minas do Estado da
Bahia e do projet,o RADAIVIBRAbIL.
fntegrando est,e projeto nos últimos dez anos, como responsáve1 pelas int,erpretações geocrono lógi cas , inicialmente nos mapeamentos, na regfão amazônlca e¡ mais tard.e, ao
longo do domínío oriental <1o paÍs, o autor tornou-se observador privilegiado do nÍve1 de recobrimento geocronológico existente nos diversos compartiment,os t,ectônicos da plataforma SuIAmericana, em sua parte brasileira. Como decorrêncla desta situa
ção viabilizou-se a possibilidade de selecionar para tese ae pof
toramento uma região-modelo onde a experiência adquirida ptoarr-zj.sse interpretações coerent,es dentro de det,erminado contexto evolut,ivo, com base no emprego de algumás das prlncipais metodolo
gias atualmente em disponibi lidade .
Os primeiros

t,rabaÌhos geocronológicos

auÈor no donÍnio do Cráton do São Francisco datam
década de setenta, quando iniciou, como bolsista

do

.do início da
de IniciaÇão

Cíentf fi"ca da Fundação de Amparo ã pesquisa do Estado de São po!
Io, FAPESP, suas atividades no Centro de pesquisaê ceocronológi_
cas, CPGeo, do ïnstit,uto de Geociências da Universidade àe São
Paulo. Mais recentemente, t,eve oportunidade de reavaliar.especí
ficamente o acervo de dados radiomét,ricos da folha ao mllionésrmo SF-23 Rio de Janeiro para os textos do DNPM e proje.o RADÄM_
BRASIL, bem como de particÍpar da obtenção de datações para a fotha SE-23 Belo Horizonte. Est.a ativldade permlt,iu caractc:l::::
setores do Cráton do São Francisco, onde o oonj unto de resul_t,ados
isot,ópicos referla-se apenas ao nÍve1 de reconhecimento.

Dentre as várias áreas com tal caracÈerÍst,l
ca destaca-se a reglão sudeeste mineira que int.egra a porção me
rldionar da entidade cratónica, onde um est,udo deta,lhado radlométrico deveria conÈribuir para o entendimento dos processos tectô
nicos ali desenvolvidos habilitando extrapolações para a área ad
jacente orj.ental (o chamado "euadríIátero FerrÍfero,') , de reconhecida importância metalogenética e cuja complexldade geológica
é, há longo t,empo, mencLonãda na literatura.

A finalidade principal do presente trabalho
é demonstrar a potencialidade .dessa ferramenta interpretativa
quando aplicada no cont,exto geológico de áreas arqueanas, e trazendo ao debate os problemas referent,es à evolução tectônica. Es
pecialmente nesse contexbo, a pesquisa geocronológica assure importância relevanÈe já que, na maloria d.as vezes, as relações de cançn s.ão
de difÍcÍ1 observação pela faLta de afloramentos favoráveis. O
emprego do conjunt.o radiométrico Rb-Sr e pb-pb possibillta a de-

finição dos eventos

formadores de ¡:oct¡a serdo possÍvel, a1ém d.isso,ex

trq>oIar os padrões geocronológícos obtidos nesta área<have para ou
tros segmentos crusÈais semelhantes no int.erior do Cráton do São
Franclsco e de ouÈras unidades tectônj_cas equivalentes. Com ba
se no estabe l-ecimento de critérios interpret,ativos para o conjun
to K-Ar (densidade radiomét.rlca, padrões de resfrlamento, mate-

riais analisados, etc.), considera-se

também

viável a delimiÈa-

ção da nargem crat,ônj.ca, re latj.vamente ãs faixas móvej_s adjacen-

tes. Acrescente-se ainda que a det.erminação das Ídades radlométricas para o magmatismo básico intrusivo que afeðou. a reglão em
vár1os ciclos t,ect,onomagmáticos define as épocas princtpais de fra
turamento da entidade geotectônica, viabllizando considerações so
bre os esforços ali desenvolvídos desde o prot,erozóico.
Espera-se, enflm, que o conjunto de informa
çôes deco;;è¡:-e åeste t,rabalho logre auxlliar futuros levantanen
tos geológl.cos em escala.maior a seren execut,ados naquela regj.ão,
ocaslão em que as extrapolações a nÍve1 geo lógj.co/est,ratigráf ico
com o "2uadrilátero Ferrffero" deverão facilitar obrigatoriamen-

te o entendiment,o evolutlvo regional.

A área selecionada para os trabalhos (Figuras 1 e 2) localiza-se a oeste de BeLo Horlzonte estando inctufda aproximadámente entre os meridianos 440 e 460 de longltude oeste de Greenwich e os paralelos 19020t e 21025.' de lat iÈr¡de strl .
A Ffgura 3 ilustra a dimensão geográfica e a t,opo nÍmia da área
lnvestigada que abrange uma extensão territoriaL da ordem de
4O.OOO km2, dos quais mals de 708 com exposição de terrenos cris
tal-inos. Em termos cartográficos compreende part,e das seguintes
folhas 1000'x 1030', na escala 1:250.000:
SF
SF
SF
SF
SE
SE

23 VB Furnas
23 VD Varginha
23 XA Divinópo1is
23 xc Barbacena
23 YÐ Bom Despacho
23 ZC Belo Horizonte

O acesso ã área é relativamente fácil tanto
a partir de São PauLo como de Belo Horizonte, pela BR 381. A re
de viária existente é composta por várias rodovias federais e es
taduais (Figura 3). A drenagen principal da área investigada é
condicionada pe.las represas de Três Marias (rio São Francj_sco) e
Furnas (rio Grande) , sendo mais expressivos os rios paraopeba,
.
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PRTNCIPAIS CIDADES, R000V|AS E DRENAGET,S

lì

l

)

Pará, Lambarl , São ,Jorge, Pouso Alegre, Santana, Jacaré,
q
e das Mortes.

Grande

A base geológlca utilizada consiste dos tra
balhos do RADAMBRASIL (Folhas SF,23 Rio de Janeiro e s8.23 Bel_o
llorizont,e, inéditas) , orlglnalmente o(ecut,adas r.¡ escala 1 :250. 000
que aqui são apresentadas numa integração 1¡1.000.000 com modiflca
çôes do autór, face ãs lnterpretações e observaçõe¡ deuwirent,es
dos trabalhos de campo e dados de laboratório. Análise de imagens de radar na escala 12250.000, mapas aerômagnéticos e dados
geoffsicos também orÍentaram o produto geológice final deste tex

to.
A exlstência freqüente de pedreiras em toda
a região favorece a observação geológlca e viabilíza uma excelen
te amostragem para a geocronologla. Tornou-se possfvel, assim,
a obtenção de isócronas Rb-Sr em rocha total de boa qualidade, a
nfvel de afloramento, o que habilitou extrapolações para sêtores onde a amostragem foi escassa. enáIlses Ìsotópicas d,è pb
foram reâlÍzadas através de amostragem complementar em setores-cha
ve com o objetivo de auxiliar na resolução de problemas interpre
tativos prevÍamente detectados. Finalmente, densa amostragem KAr recobrindo o domÍn1o investigado posslbllitou definir as épo
cas -do resfriamento regional prlncipal, e de reativaçôes tectôni
cas e/ou tect,onotermais posteriores .
O conjunto radiométrico processado para q
síntese conta com cerca de 250 determlnações r. sendo que aquelas

lncluÍdas

trabalhos ant,eriores são aqui reavaliadas nas lnter
j.ntergradas.
pretações
tendo em vlsta os novos resultados disponÍ
veís

em

.

endidas

O cronograma
durante a pesquisa pode

sintético das atividades

empre

ser assim discriminado:

- levant,amento biblíográfico para seleçáo e

anállse da documentação geoLógica referênte ã região de estudo
q
áreas próxi-mas.

e

- anátise preliminar de imagens de rAdar na
escala 1¿25O.000 e fotografias aéreas convencionais (.1 :60.000),em
áreas restritas, que permitiram esboçar felções estruturais e t,ec
tônlcas, de importância para o presente enfoque. Nesta fase fo::n :.-.'? l iadas todas as informações obtidas em mapeamentos exis_
tes na área (CPRM, IcA, RADAMBRAS IL, etc. ),
- trabalhos de campo segundo secções prevla

mente determínadas, com observações de campo

e amostragem para

geocronologia.

- trabalhos de l-aboratório que conslstiram
em análÍses petrográficas e interpretação dos dados geocronológi
cos, à medida que estes iam sendo obtidos. O total de amost.ras
coietadas chegou a 650 exemplares de rocha, tendo sido efetuadas
cerca d,e 80 Iâminas para apoio às interpret,ações das idades radio¡né
tricas.
- elaboração de napa geológico de j.ntegração na escala 1 : 1 00. 0 00 , com base na interpret,ação geológi
ca na. escala 1:250.000. acima mencionada e na análise de imagens
de radar e fotos i represent,ação complementar dos dados petrográ
ficos e geocronológicos na base geológica fina1.

L.2,

¡eRnogcrMENTos

.
A realização deste trabalho tornou-se viável devido ãs colaborações de pessoas e entidades ao longo das
várias etapas. do seu desenvolvimento as quais o autor manifesta
s

j.nceros agradecimentos

.

.008.

InicialmenÈe, o autor deseja consignar ao
seu orientador Prof. Dr. Unberto Giuseppe Cordani* Diretor do Cep
tro de Pesqui.sas Geocronológicas, Cpceo, do Instituto de Geociên
cias, fc, da Universidade de São Paulo, sua profunda gratidão pe
1as sugestöes durante o transcurso deste trabalho e pelo tncansá
vel estÍmulo recebido. Os agradecimentos são extensivos ao Prof.
Dr. Koji Kawashita, que forneceu constan\:e apoio científico e 19
boratori a1 .
Aos colegas do projeto RADAMBRASIL, na pessoa do Diretor da Divisão de Geologla geólogo Jaime Franklln Vidal Araújo, pelo acesso ãs informaçõe: geológicas e documenta
ção inéditas, e especialmente aos geólogos Luiz Machado Fllho, Rai
mundo Montenegro Garcia de Montalvão, Eneas Góis da Fonseca e El
son Paiva de Oliveira,pela cooperação' freqüente, expressamos nos
sos agradecimentos.
Agradecemos ao ïnstLt,ut,o de ceociências Aplicadas. fGA, pela colaboraçâo em termos de acesso à documentação, mapas e apoio ãs viagens de campo, nas pessoas der seu entåo
Diretor, geólogo Atahualpa Valença Padilha e do ge6logo Sebas-

tião Luis FÍumari.
Agradecemos especialmente aos colegas geocro
nó1ógos do CPGeo-IG-USP, Colombo Celso caeta Tassinari (IG) , Os\"/aldo Siga Jr. (RADÄMBRASIL) e Miguel Ânge to Stipp Basei (IG),
pela colaboração nas diferentes fases do estudo radiométrico e pe
los debates profÍcuos na sua interpretação. Os agradeciment,os
são extensivos aos Profs. Drs. Johann Hans Dániel Schorscher, Tho
mas Rich Fairchild (IG-USP), Benjamim Bl-ey de Brito Neves (UFpe)
e ao irof. Ant6nio Carlos Artur do IG-UNESP (RLo Claro) pela es-

pontânea cooperação e discussões encetadas durante

a fase final

do trabalho

.::ï:r::::::i:"':: "lï"1;Till:i::

1o5, pela liberação
"i;::å
para as anâlises isotópìcas de Pb deste trabalho, bem como
pelo
auxÍIío na interpretação dos resul-tados.

.009.

gratos aos funcionários do Cpceo, Jo_
sê Elmano Gouveia, Jorge couveia de Almeida, C1áudio dos Santos,
Helen Sonoki, Ivone Sonoki, José Roberto lrledeiros, Margarida Mar
tins, Décio Duart.e Rosas, Claudio Comerlat,ti, C1audeÈte galinas
e ao fÍsico Kei Sat,o, pelo apoío analÍtico à pesqulsa, e também
aos estagiários do Cpceo, alunos LuÍs Henrique Zapparolli, F'lá_
vio Almeida da Silva e Alberto Gomes Vieira, péIa t.colaboração
Somos

pre

s

tada.

O autor agradece à Sra. Rosi Carvalho Lemos,
do IG-USP, pelo cuidadoso trabalho daÈl1ográfico e montagem do
text,o, e à equipe de desenho desse fnst,ituto, Stas. Itacy KroehrF,
Teônla de Abreu Ferreira e Sr. paulo Cesar Oliveira Santos. Ao
setor gráfico, chefiado pelo Sr. Jayme Alves da Silva e aos Srs.
Cláudlo Hopp e Paulo Diakov¿ do setor de. l-aminação, agradecemos
pela cooperação recebida.

gratos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científíco e Tecnolõgico, CNpq, cujo apoio através do
projeto "A evolução geotect6nica da parte meridionaJ..do Cráton do
São Francisco" (processo n9 40.1250/83') contribuiu para a execução das etapas de campo, e também ao convênio CNpq/BritÍsh Counci1 (processo nÇ 'l .08.10.012/821 , que possibilit,ou int,ercâmbio
cientffico com a Unlversidade de Oxford, para a execução de aná
Lises isotópicas de pb.
Somos

Por fim, o agradecimento profundo ã fllha
Maria Pau1a e à esposa Cátarina, cuja cornpreensão constante possibil-itou o desenvolvimento dest.e trabalho.

1.3. I{Érooo E TRABALHo

E TERMINoLoGIA

O conjunto de determinações radiométricas foi
efetuado em grande parte no Centro de pesquisas Ge.ocrono lógi cas ,

da Universidade de São paulo, utilizando - se dos métodos
K-Ar e Rb-Sr. Análises espectromét.rl cas Rb-Sr, aqpartir de conjunto pré-seleclonado de. amostr.as I foran também. obtidas no labora.tório do Núileo de CiêncÍas Geo.fÍsicas e Geo,lógicas (NCcc) da
Universldade FederaL do pará.

CPGeo,

Em

termos de colet,a para processamento geo-

cronológlco, foram. obtidas várias ä¡rrssL¡c¡,: ror af loramento (com
peso de 1 a 2 kg cada) , que não apresentavam alteração à vista
desarmada, Seleclonaram-se amostras de granulação miLimétrlca
segulndo-se , na coleta, ordem numézica para controle entre as vá
rlas fases (magmât,icas/metamórficas ) observadas no afl_oramento
e letras para as respectlvas variações entre as fases de coloração, granulometria, etc.
A preparação das amostras segulu a rot,ina
dos laboratórios do CPGeo, com brÍtagem e quarteaçâo dos exemplares,e post.erior pulverização. Os concentrados minerais nas
granulações 60/lOO mesh e 100/150 nesh, foram obtldos através de
separação magnética en aparelho Frântz, com emprego eventual de
Bromo fórmio e de placa vibrat,ória. Algumas amostras contudo, pe
Ia impossibilidade de separação de determinado mineral , foram analisad¡is em rocha total-, na granulação 35-60 mesh.

AlternativamenLe, alguns grupos amostrais

provenientes de afloramentos - chave foram também analisados
pelo método Pb-pb em rocha total, nos laboratórlos da Universldade de Oxford.

A terminologj-a utilizada para os conjuntos
de idade Rb-Sr obedeceram basicamente a três tipos de modelos 1n
terpretat,ivos, com base no número de dataçôes existente por domÍ
nlo geográfico, comportament,o analÍtico (disÈribuição) dos pontos nos diagramas e no nÍvel de conhecimento geocronotógico das
áreas adj acentes:

billdade analítica,
tos e que definem a

'rDlagramas isocrônicos" de elevada confia
produtos de amostragern a nfvel4 de afloramen]
época de evsrtos formadores de rocha;

-

- "Diagramas ou Ìsócronas de Referência,,, a
grupandc amostras de afloramentos próximos, constituÍdos por dil
ferent,es tipos de rochas e cujas relações geológtcas são de dlfl
cil caracterlzação. Nesses casos, apesar da possibílldade das a
nostras não serem rigorosamente cogenét,Ícas, a interpretação ê
passÍveI de indÍcar a. idade aproximada de eventos geologicamente significaÈfvos, aceitando-se, desse modo, uma relatlva fal
ta de preclsão na determinação do valor dessa ldade e da relação
g¡8 /gr8 6 inicfaL;
7

- "Dlagramas Rb-Sr", nos casos em que os ,{a
dos mostraram espalhamento em excesso dos pontos analÍticos. A
llnha isocrônlca módia construfda está sujeita a uma certa incer
teza, ¡r". ã subjetivtdade das Ínterpretações permitindo, todavia, a correlação con áreas adjacentes melhor definldas geocronologicament,e

Finalmente, nos casos em que as relações isotõpicas das amostras do afloramento mostraram-se desfavoráveis
para a construção de isócronas, opt,ou-se pela interpretação da i
dade aparente Rb-Sr em amostras portadoras de elevada relação
Rb87/Sr8 6, ærn o objetivo de reduzlr a influência da relação Sr8? /
3186 inictal assumida nos cálculos de idade.
Tendo-se

em.

vista que os tipos pètrogr,áfi-

cos presenÈes na área em estudo são consideravelmente disÈÍntos
quer estrutural-texturalmente quer mÍneralogicamente, fol necessário apoiar-se em vários sistemas de classificação, Para a des
crição das texturas e estruturas das rochas metamórficas utiliza
ram-se as proposições de IfINKLER (1976), SPRY (1974) e, em

parte, as citadas em HIGGINS (1.g7 11.
cação

Com

referência ã ctassifi-

mineralógico-textural das rochas Ígneas,

bem como à minera

l6gica para as rochas metamórficas de alto grau foram adotadas
as normas propostas pela f.U.c.S., re lataclas em ST*ECKE]SEN (1976) .
Macroscopicament.e, nos casos de descrição e caracterização de nlg
matitos foi ut,ilizada a classj.ficação de MEHNERT (1968).
ANÃLISES K-A!

rl'rs acham-se relacionados no A
p6ndice 1. A llstagem das idades foi ordenada da mais velha pal
ra a mais nova seguindo a mesma filosofia a ser empregada na dis
cussão do capÍtulo geocronológico. Ta1 cronologla apenas não foi
aplícada nos casos de datações em duplicata ou quando efetuadas
em minerais diferentes de mesma rocha, as quais foram relacionadas lege abaixo da idade mais veLha ccrn vistas a fací11tar a comparação dos resultados.
OS dados ohrti

As análises radiométricas em minerais e em
rocha total foram efet,uadas segundo técnicas descritas por AMÀRAL
et alíi (1966), co¡fi pequenas modificações. As dosagens ëte potág
sio foram feitas através de análises em dupllcada por fotometria
de chama, em aparelho Micronal mode l-o B 262.
As extrações de argônio foram processadas
em unidade de ul-tra-alto vãcuo com pressões da ordem de 2 x 10-7
mmHg ou inferiores.
As análises de arg6nio, por dilulção isoÈópíca, foram executadas em espectrômetro de massa de fonte gasosa
Nuc1ide, tipo Reynolds, empregando-se como referencial alÍquotas
de argônío 38 puro em quantidades mensurãveis.,da ordem de 1 x 10-s
ccSIP.
...A.

reprodutibi l-idade analÍtica para o método

K-Ar é da ordem de 2 a 38, com base em repetições de standards
interlaboratóríos . Para o presente trabalho, reanálises de biotitas das amostras WT 17 e APVIT 30, aIém do anfibóIio da amost,ra
APWT 14, lndicaram resultados concordantes (ver Ap6ndice 1 ) . As
precisôes das análises de K e Ar condlcionam-se ao respectj.vo er

.013.

ro lndividual, produto de incerteza experimental nas medidas de
K e quantidade de Ar4 .atm. As constantes utirizadìas nos cãlcu1os de idades seguiram as normas propost.as por STEIGER e ,f,¡iCnn
(19771

z

,nK 40
--

4,962 x 10- r o anos-I

fj

*åt = 0,581 x 10-10 anos-l

Arb

olAr36.a* =

295,5

K4o = 0t011672 Ktot

ANÃLTSES Rb-Sr

A maiorla das datações do conjunto radiométrico é referente a esta meÈodologia, eFtando os resurtados l-istados no Apêndice 2. Nesse caso, procedeu-se a uma ord.enação dos
resultados,com base nas idades obtidas preferenciarmente nos dia
gramas isocrôn1cos, aqui discutldos tambêm de forma cronológica. Os easos de Ìdades modelo são apresentados na part.e flnal
do Apêndice 2r
O selecionament,o das amostras para dat,ação
com base em anãlises semi-quantit,ativas de rubÍdio

foi realizado
e estrôncio total, por fluorescêncÍa de Raios x utilizando-se de
um Èubo Philips de Mo (tendo-se como referência os padrões lnÈer
nacj.onais Dtrs-1 , pcc-1 e GSp_1). Nas

amostras escolhidas, foram efetua

.014.

das análises quantitativas, com correções especÍflcas de background., baseadas no efeito compton de Mo. para v310res entre 50
e 500 ppm, o erro estimado para as dosagens é da ordem de 22.
Nas amostras datadas, cujos teores de Rbtot e Srtot medidas ao Rx
revelaram-se fora desse intervalo, foram determi.nadas medldas por

diluição isotópica i¡tllizando-se traçadores enriquecidos
Rb87 e srsh), segundo técnicas descritas em KAWASHIT A (1972).

em

As análises espectrométricas Rb-,Sr, nc Cpceo,
foram obtidas em aparelho varian Mat tipo TH-5, de fonte sólida,
com sístema de aquisiçâo e processamento automátlco das correntes iônicas, mediante um microcomput,ado Hp 9g258, acoplado "on
line" ao mesmo (KAWASH]TA et, alii, 1993). Na estratégia de aná_
1lse, em geral 10 grupos de 6 a 8 ciclos são efetuados com uma
corrente aproximada de I x 10-11 amperes; para a média de cada
grupo é utilizado um critér1o de rejeÍção ao nível de 1,5 o. No
cálcuIo da média flna1 (média arltmética simpres do grupo) o cri
tério de rejeição é também ao nfvel de 1,5 o, porém efetuado em
duas etapas, send.o o úItimo designado de refinanento. para o tra
çado das isócronas fo1 adotado o desvio padrão (SD) c]ássico, em
média 0,50/oo, conforme usualmente utirizado em muitos laborató-

ríos.

Belém, nos laboratórios do NCGG as análises foram processad,as em espectrômetro de massa vc-rsoMAss 548,
de fonte só1Ída, acoplado "on r-ine" a computador lrp 9g45A. seu
sistema de focalização automát,i ca permite a análise de até 6 amostras de cada vez. A estratégia tÍpica de análise isotópica é
semelhant.e ao procedimento empregado no cpceo. As di fefenças são
quanto ao número de ciclos em cada grupo (',run,'), que são fixa_
dos em número de 12. As razões normallzadas são médias pondera_
das de vários grupos, em geral também pré-fixados, e que para a
maioria das amostras foram em número de g. Em cada. grupo utilizou-se critério de rejeição a nÍvel d,e 2,5 o, Os erros nas ra
zões normalÍzadas são erros médios das ¡nédias, rnultipriêaao" poi
r.¡¡n fator que é função da dispersão das diversas médias de cada
grupo relativamente à média fina1.
Em

Todos

foram normalizados para a
const.antes utillzadas nos

os val-ores da razão Sr87 /srø 6 obtidos
relação Sr0 6/Sro 8 = O ,11tg4. As demais
cálcul-os foram (STE]GER e JÄGER, 197712

1t42 x 10-11 anos-1
^nb =

(Rb8s/Rb87)N

= 2,s076 I

o,oo37

A reprodutividade analÍtica das dataçôes
Rb-Sr em rocha total no CPGeo foi ilustrada pa-ra o presente traba
tho através de reanálise isotópica de Sr das amostras wT 26.2,
WT 19.1, VIT 19.5 e WT 17C que indj.caram resultados semelhantes,
conforme pode ser observado na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1 - Reprodutibi lidade analítica Rb-Sr,
no CPGeo, em amostras da área Ínvestigada

N9 LAB.
5

N9

wr 26.2

019

5155 (rep.
5006
5154 (rep.
4994

5I53 (rep.

)

)

)

4992
515 2

CAMPO

(rep.

)

w

26.2
wr 19.1
!\lr 19.1
wr 19.5
wr 19.5
wT 17.C
wT .17.

C

(sr87,/sr86)n
0,844110,0015
0,840710,0013
1,2166!0,0009
1,2189t0,0018
1,0703r0,0018
L,0728r0,0017
0,7694r0,0005
0,7665r0,0010
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ANÍLTSES Pb-Pb
À

As anáfises isotópfcas Por este método foram processadas no laboratõrio do Departamento de Geologi4. e Mlneralogia da Universidade de Oxford, U.K., sendo em número de
16. Utillzc:r-se o método de eletrodeposição dup1a, descrito por
ARDEN e GALE (1g74), com posterior deposição amostral em monoflIamento de Rênic, er';:cTando-se H¡PO¡+ e silica ge1'
As medidas lsotópicas de Pb foram obtidas
em espectrômetro automatízado, de fonte só1tda, VG - ÏSoMASs 548'
Os métodos de representação gráfica e interpretação dos dados
pb-pb, bem como os cálculos de parâmetros-modelo acham-se descri
tos em TAYLOR et, alii (1980). Os dados analÍticos obtidos acham
-se relacionados no APêndice 3.

CAPÍTULO 2
COtvlPARTIIVIENTACAO TECTONI CA

termos geotectônicos a reglão meriüiù:-.ùL
do estado de Minas Gerals, numa aproximação genérica, pode ser
compart jJnent ada em termos de três unldades maiores (Figura 4):
Em

- A porção su1 do Cráton do São Francisco, en
tidade cuja estabilização tectônica ê anteríor ao ciclo Brasilia
no e Que constitui tema principal desta tese de Doutoramento.
"Araxá-Canast,ra" , que contorna a
suL e sudoeste a mâssa cratônlca rumo ao estado de Goiás e cujas
unidades estratigráficas tlveram evolução estrutural complexa.

- A faixa

- o cint,urão Ribeira (a sudeste), de evolução proterozóica superlor e cujo desenvolvlmento atingiu grande
parte da reglão oriental (gudeste) da plataforma Sul-¡tmericana.

2,1,

cnÁroru Do sÃo FRANcrsco

localiza - se geograficamente na porção centro-oriental da plataforma, tendo sua
deLimitação sido proposta por ALME]DA (1977). Os limites atualmente estípulados referern-se às unidades afetadas pela tectogêne
se brasillana; faixas Brasília (a oeste) ,
"Araxá-Canastra" (a
sudoeste) , Ribeira (a sul-sudeste) , Riacho do Ponta1 e Rio Preto
(a noroeste) e Sergipana (a nordeste) .
O Cráton do São Francisco
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Na Figura 5 pode ser observado que o embasa
mento (de idade arqueana e proterozlLca inferior)S acha-se exposto em duas áreas princlpais: no cent,ro-Ieste do Est.ado da Bahia,
e na extremidade meridlonal cratônica, especiaLmente de Belo Ho-

rlzonte para sudoeste, no Estado de Mlnas Gerais. Em ambas as á
reas, generlcamente, podem ser lndividualizados tr¿--! tipos de terre
nos geotógÍcos (CORDANI e BRITO NEVES, 1982): terrenos "granlt,o-greenstone" arqueanos, como os de Brumado-Anaj é (Dl) ¿ 3--- área do crupo Nova Lima no Quadrilátero Ferrífero (MG); cinturões
supracrustals do Proterozóico Inferior como, por exemplo, as seqüências de Jacoblna, Serrinha e Contendas-Mirante (BA) eo Sìq)ergru
po Mlnas (em MG) i terrenos de médio e alto grau metamórfico gra
nitÌzados intensamente no Proterozóico Inferior, com preservação de fragment.os antigos de composição granutÍtica, tlplficados
pelos complexos de ,IequJ-é-Mutuipe e Santa Isabel (na BA). Ocorrências de rochas granulítícas de idade arqueana são constatadas
pontualmente na parte merldional cratônÍca (lmediações de Ðest.er
ro de Ent,re-Rios, Oliveira, etc.), por vezes caracterizando domÍ
nios expressívos como na região de Cana Verde.
As rochas do Supergrupo Espinhaço (BRUNI et
aliÍ, 1976) repousam em discordâncla sobre o embasament,o (Figura
5); constituem um sistema dobrado e, falhado de natureza intracratônica, do Proterozóico ¡,1édio, cujos "trends" estruturais mos
tram-se lineares (NS, NNW-SSE) . O sls.tema de dobrarnentos se caracteriza por ciclicidade de sedimentação, com predomlnio de Iitologías psamiticas e pelítlcas. A presença de congtonerados é
recorrente da base ao topo da unidade sendo que em sua porção ba
saI ocorreu contribuição vulcânica de caráter ácido. Na Bahla,
a parte superior das seqüências clástícas do Supergrupo Espinhaço transgride para leste sobre os terrenos de altcj grau metamórfico, configurando uma unidade morfológtca e lÍtoe st.ratlgráfica,
o chamado Grupo Chapada Diamantina, que corresponde a uma cobertura de plataforma moderadamente dobrada.
Grande

parte do cráton do São Franclsco, to

I

.020.

I

380

gONfA:
I

I

'Gl

-_l'4
I

1

FANEROZCiICO

aoo",,u,os 3ed¡menrorss

lIî

:<

SUPERIOR

J

-rs'-l

CobGrluros sqdirn€nlore!r l-Bom buíí 2-Unq

G

dl

Supr6cruslo¡s, 3-Mocoúbos
PROfEROZO ICO MEDIO

ll-il?ll

c-orupo chopodo oiornorl¡no; 5-sielerno

de

0o-

(seteotr¡oiol/ Mer¡dionol)
l" . " .' I o.ore,itot €spin¡oço
P R

OTE ROZdICO INFERIOR

/ffiffifl

Cintw6es suprqcru!lqis, 6-serrinho i 7-Conlen W////l//À aoz-ui, o e, 8- Mino3 i s-,Jocobino; Io-R. copim
F-.TL.ftL-.{î1

rg¡renos gronltico

f;:;:-]
l'.',t
l/

Terrenoi de ollo qrqu (eñ porle orqueono!)

F¡iri:ì,r:r;:::l

O
2OO
l-i--

4OO

kn

9nóissico - mi0motíl icos

f,il;irril i:l il

-

I l-Ciî¡lu?6o Solvodor-Juoze¡ro
lll - cio¡ur60 corrent¡no -Guonornbí
Gresnrtons

Bcll!

TErrenos qronít¡co - gndisrico -mi gmotílicos (em
porta do Pro't€rozdico lñf 6rior)
Froqñenlos qronulíJicos no ¡nterior dg cinturõeg
mdv¿is doÞrõre.ózóico inferior, ll-Jequie-Muluipô, l2- Sonto lsobol

Fiq. 5- ESBOÇO GEOLóGICO DO CRÁTON DO SÃO FRANCISCO
E PARTE SETENTRIONAL DA FAIXA RIBEIRA
(Cordoni o 8r¡to N€ve!, 1982-modificodo)

davia, é coberta pelas rochas sedimentares dos crupos Bambul

e

Una (Figuras.4 e 5), que se encontram, em geral , ûfracamente dobrados e com brando mebamorfismo,. espeqialment,e ern setores mar_
glnaÍs. Na parte meridlonal do Cráton, o Grupo Bambuí apresenta-se afet,ado por importante t,ect,ônica de empurrão que causou o
seu recobriment,o pelas seqüências do Supergrupo Espinhaço e do
Grupo Macaúbas a leste. Esta sucessão de falhamentos j_nversos,
dispost,os meridianamente, foi tomada por ALME]DA ífii7j p-ra definição da própria margem leste da unidade geoÈectônica, em rela
ção ao cínturão mõvel RibeÍra. Já na parte oeste, o limite crat,ô
nico convencionado é dado pelo sistema d¿ falhamenÈos in
versos, desde Goiás até Minas Gerais, que separam as esÈruturas do Crâ
ton (Banbul estável) das que compõem os,dobramentos holomórflcos
da faixa BrasÍIia (Flgura 4). posterlormente, ALME IDA (I9g1 tcom
base em novas informações geofislcas e geológlcas, revj_sou aqueIe limíte origlnaLmente propost,o situando-o mais a oesterao lon
go de importante conjunt,o de falhas inversas que atingem a reglão de UnaÍ, Paracatu e Vazante.

2,2, ratxn

"ARAXÁ-cANAsrRA"

A faixa "Araxá-Canastra,' (deslgnação informal) estende-se do trlângulo mlnel-ro ao estado de Goiás (Figura
6) , tendo sido originalmente .ldentificada por A.L.,MEIDA , (1969) que
reconheceu ao longo do domínio as clásslcas éstruturas "Araxaídes" (EBERT, 1971 , 19BAl. Sr¡a discussão tem sído apresentada em várias
sínt,eses na literatura geológica recente (ver, por exemplo,
SCHOBBENHAUS

FILHO eÈ

alii t 1975¡

et alii, 1984), sob a denominação

e

, I98t; MARINT
integrada de falxa Uruaçu.
FUCK

MARINI

A faixa de dobramentos Uruaçu (Figura 4) a-

presenta limites ocidental e oriental t,ransicionais, ambos pouco
definidos. FUCK e MAR]NI (1979) dividiram-na em dois segmentos

6- PRINCIPAIS,

UNI DADES DA FAIXA..ARA XA-CANASTRÂ'E
DO DOMI,NIO OCIDENTAL DE MINAS GERAIS

o
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caracterÍsticas estratigráficas, magmáticas e tect,ônicas dis
tinÈas, separados entre si pela chamada infrexãoq de pírineus.
A designação i.nformal- ,,Araxá-Canastra'r , presentemente adotada pa
'ra a faixa de dobrament,os d.esenvolvida a sur dos falhamentos de
Pirineus, é devida às claras distinções ent.re os dois segmentos
individuali z ados por FUCK e MARTNI (op. , it. ) , que implicam em em
bienÈe geotectônlco diversiflcado, e também pero fato da localida
de Uruaçu que empresta o nome ã faixa dobrada, sítuar_se a oeste
da inflexåo de Pirineus.
com

interesse, no presente caso,
estende-se de forma descontÍnua desde a inflexão mencionada até
O domÍnio de

a região da represa de Furnas, com direção predominantemente N!fSE (Figura 6). Constata-se, grosseiramente, um estreitamento da
faixa " Araxá-Canastra" para sudeste, enÈre o extremo sul do Cráton do São Francisco e o maciço de Guaxupé (ALMEIDA et a1ii,
1976). No conjunto de unidades, o cint.urão exibe uma clara pola
ridade tectónica, com falhas de 'empurrão de grande escala, e com
vergéncia geral de oeste para leste, rumo ao Cráton do São rrancisco.
A vasta área relaÈ1va à faixa metassedimentar e seu embasamento é ocupada si gni ficatívament,e por rochas me
tamó¡flcas enquadradas nos crupos Araxá e Canastra (Figura 6).
ALMEIDA (1967 1, reunindo todos os conhecimentos sobre a área, de
finiu o Grupo Canastra e duas formações nele incluídas. Esses
metassedimentos exibem nítida polaridade netamórfíca, pols no do
rnÍnio das litologias do crupo Canastra predomina a facies metamórfica de grau baixo, ao passo que a sudoeste, onde se expõem
as rochas do Grupo Araxá, o grau net.amórf ico é maior.
Trabalhos..recentes .de cattografia geológi_

ca, revivendo resultados anteriores (ver, por exempJ_orEBERTr1955,
1956, 1984), propõem a correlação ent,re os crupos Araxá e canas
tra. FUCK e MARINI (1981) admitem, ùncLuslve, que os cru
pos Serra da Mesa, Araxá, Natividade e Canastra constit.uem
unidades homot.axiais do crupo Araxá.

Segundo TETXETRA

e

DANNT
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(1978) o Grupo Canastra representaría a sedj.mentação de topo de
um mesmo cíc1o em cuja base estaria o Grupo araxál Entretanto,
concepção distint,a é defendÍda por BRALN e BAPTISTA (197g) que
advogam ter o Grupo Canastra posição basal_ em relação aos...nica_
xistos Araxá. Equlvalências Èambém tðm sido sugeridas com unida
des relat,ivas à faixa Ríbeira, na parte oriental do Cráton, com
os crupos São João Del ReÍ, carrancas e Andrelândia (EBERT,
.l 394f
MACHADO FILHO ef a1ii, 1984. entre outros) .. Estudos detalhados e contÍnuos deverão dar as respostas definitivas em ter
mos

de correlações regionais

da falxa " Araxá-Canas tra' expõe-se em várias áreas sendo constituído dominantemente por ro_
chas granito-gnálssicas, que rocalmente alojarn "greenstone-belts',
(Figura 6), como os de piumhÍ (BIoNDI e SCHR"A,NK, 19g0; FRITZONS
Jr. et a!.ii, 1980) e Fortaleza de Minas (TEIXEIRA, 1g7gl , TEI_
XEIRA e DANN], 1979a, b\. Em termos geocrono lógicos , apenas o
cornplexo PiumhÍ está sendo objeto de estudos com dois resultados
preliminares sm-Nd lndicando idade proterozóica ínferior (,JAHN e
SCHRANK, 1983). Entretant,o, anáIises adicionais, atualmente em
processamento, tôn revelado ldades arqueanãs (CORDANI , inf. ver_
bal) . Com.referência ao "greenstone', de Fortaleza de Minas, sua
posição estratigráfj-ca no Arqueano é sugerida por dat.ações iso_
crônicas Rb-sr dlsponÍveis para os migmatitos encaixantes (wnnN]CK et, a1ii, 1 981 ) .
O embasamento

Na extremidade sudeste da faixa dobrada o
embasamento tem recebido a denomínação de comprexo campos Gerais
(CAVALCANTE et alii. , 19791, que corresponde a um conjunto lit,oló

gico heterogêneo composto por rochas gnáissi.cas, micaxist,os,
quart,zitos, miLonito-gnai.sses, filonltos, grani.tóides, metabasi_
tos e calcissilicatadas, cuja evoluçâo complexa e policícJ-ica di

ficutta o

equacionamento das relações com as unid.ades adjacentes.
Esforços compressivos combi.nados com grandes farhament,os que câu
saran deslocamentos horlzontais, são os responsávei-s pera arquitetura de blocos com comprexa geonetria, bem como pela individua

Iização de importantes faixas cataclásticas.

Os dados radiométricos Rb-Sr

e K-Ar existen
para
tes
o embasamento neste setor meridional- e t,åmbém em aflo]
ramentos internos aos metassedimentos canastra demonstra¡n um caráter evolutivo poltcÍclico, com as idades referindo-se ao. Transamazônico, Uruaçuano e Brasiliano (CORREIA et, alli , 1gg2; CAVAL
CANTE et aIli, op. c1t,. r PEREIRA s+ alii,
1984).

2,3, crxruÉÂo n¡gerRn
Ribeira (ALMETDA et atii t 1973)
desenvolveu-se no proterozóico superíor (ciclo Brasíl-iano)ao l-ongo da faixa costeira atlânt,ica (Figuras. 4 e 5). Trat,a_se de unídg
ile geotectônica instalada sobre r¡n substrato mais antigo, que incLui rochas metamórficas d¡es facies anfibolito e granulito, de i_
dades variáveis. Essas porções de embasament,o expõem-se r por êxemplo, na região de Gouvela (embasamento "pré-Minas,,) , na reg1ão de Diamant,jna (supracrustais EspinhaÇo) , ou no setor leste
do próprio Quadrilátero FerrÍfero, onde ocorrem o Supergrupo Minas e seus equivalentes de leste (áreas de Itabira e Conceição
O Clnt,urão

do Mato Dentro)

.

cinturão metamór.fico, no contexto estrutu
raI , ex5.be vergência e polaridade metamórfica voltada para o Crá
ton do São Francisco. De modo geral, as rochas most,ram-se diver
samente afetadas pelo metamorfismo regional, que cresce desde a
facies xisto verde, nas regiões próximas do Espinhaço, até anfi_
bol-ito nas regiões dos baixos cursos dos rios Jequitinhonha, Ara
çuaí e Pardo. Import.ante tect,ônlca de empurrão é registrada na
part,e meridional do Cráton que causou o recobrimento da cobertura Bambui pelas rochas do Supergrupo Espinhaço: Já a artlculação estrutural na região a sul do euadrilátero (Figura 4) mostra
quadro. compLexo porém, no geral-, as estruturas brasilianas da fai
xa Ribeira (de direção NE-Slf) impõem-se sobre âquelas da faixa
O

Araxá-Canastra" (díreções N!ü-SE). euant,o ao aspecto geocronoló
gÍco, o quadro nesse domÍnio também é coerentemente policlcficol
con as idades (em rochas dos crupos Andrelândia e São João DeI
nei) indÍcando valores uruaçuanos e brasilianos, conforme_ as pes
quisas atualment,e em andamenÈo no Cpceo.
"

aqul conslderado para o cinturão
RÍbeira inclui as extensões da chamada f aj_xa AraçuaÍ (ver, por e
xemplorSIGA Jr. et a1ii, 1982) que representaria, neste contexEo,
o seu ambient,e epizonal at,ravés das exposições do Grupo Macaúbas
(seqüências de xistos, fil-1tos e siltitos, quartzitos e metagrâu
vacas conglomeráticas ) , possivel-mente corre l-acionadas ao Grupo
são João Del Rei, na região sudeste do estado de MÍnas Gerais.
O domfnio

CAPITULO 3
CONTEXTO GEOLÓGICO

, L região melhor conhecida ê
aquela relatlva ao euadrilátero FerrÍfero onde os estudos estratigráficos e estrut,uraís at,ingiram arliant,ado grau de co
nheclmento (DoRR, 1g69¡ u,3P-z, 1970,. 197g; pt¡l.,uc e RENCjER L973¡
scHoRscHER et al1i, 1982r LADE TR.ê, e ROESER, 1983). A base de
todos os mapeamentos efe.tuados foi o crítério
tit,oestraÈigráfico
que pretendeu dlstinguir entre as rochas granito-gnáissicas uma
Geologicalreir
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unidade arqueana ("Rio das Velhas") e duas unidades algonqueanas,
denomlnadas "Minas" e "ftacolomi". Ao mesmo tempo, as seqiËnclas
metassedimentares foram interpretadas como tendo sldo formadas
em ambient,es de sedimentação anáIogos aos dos geossincllnais fa-

nerozóicos (ver, por exemplo, DORR, op. cÍt.).
Entretanto, a
apIlcação de modelos alternativos para a evolução do Ouadrilátero Ferrífero tem sido aventada (CORDANI et alii, 19gO).

a oeste, os conhecimentos geológicos
possuem caráter regional , o que impede considerações detalhadas.
A reconstituição estratigráfíca neste domÍnio l1tológico.de metg
morfismo predoninantemente na facíes anfibolito, onde se reconhece uma evolução policÍcLica, t,em sido problemát,ica face ao
nÍve1 deficient.e de conhecimento dos diversos .eventos ali desenvolvidos aliado ã falta de suporte geológlco em escal,a mais conRumo

tr-avel-.

o objetivo de. fornecer ao leitor uma v1
são aproxlmada do quadro geológico são fèitas, a seguir, algurnas
considerações sobre os principais trabalhos existentes, com ênfa
se no tratamento do embasamento cristalino que representa a t,emãtica principal deste trabalho.
Com

3,1, rR¡¡nlHos

ANTERToRES
4

hlstóricos, a denomJ-nação "Série
Barbacena" foi empregada, pela primeira vez, em trabal-ho de. BARBOSA (1954) ao estudar os terlÞnos antigos expostos nas regiões
adjacentes ao QuadrÍlátero. Ferrffero, consíderados como embasamento do Supergrupo Minas. Nesse contexto lit,oIógico foí incluí
do vasto conjunto de xistos associados co¡c i.. L.¡. r.¡g..i-;as básicas e
ult,rabáslcas, alêm de rochas manganesÍferas e calcárlos que so
freram granitização e migmat,ízação em escala variável. Redefini
Em

termos

ções da unidade foram propostas por EBERT (1955, 1956), adotando
um desmembramento em conjuntos neo-algónqueano e arqueano ("Forma
ções" Lafaiete e Barbacena) e, posteriormente, PIRES (1977), es
te agrupando ao chamado "Grupo" Barbacena a"Formação" Lafaiete de
Ebert e a "sêríe" RÍo das Velhas de DORR et alii (1957).

Especiflcamente para a região a oeste e sul
do Quadrilátero Ferrffero, diversos trabalhos. vinculados a
programas de reconhecimento regional foram desenvolvidos a partir da década de setenta, destacando-se, nesse sentido, os proje
tos Três Marias (MENEZES FTLHO et, alii, 1977), Mantiqueira - Furnas (sILvA et atii , 19781 e Sapucaí (CAVALCANTE et, alli , 1979\.
Tais mapeamêntos executaclos pelo convênio DNPM/CPRM na escala
12250.000 não detalharam, via de regra, o quadro geológico específico do chamado cornplexo gnáis s ico-mi gmatíti co. Apenas no caso do projeto SapucaÍ o enfoque elaborado por CAVALCANTE et alii
(op. cit. ) para a unidade basal mosÈrou-se interessante para a á

reainvestlgada, possibílítando comparações a partir das descrlções efetuadas para o chamado Conplexo Lavras (AssocÌação B1),in

c1uÍdo na Associação Barbacena, que agrupa essencialmente rochas
granulÍticas e gnaisses da área a nort,e de Nepomuceno. Todavia,
o projeto SapucaÍ abrange pequena porção do domínio geográfico o
ra discutído o que, de certa forma, restringlu sua utilização.
1978, foram publicados o maþä tectônico
de Minas cerais, na escala 1:1.500.000 (COSTA, 1978)e tatnbán duas
Em
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cartas geológicas 1:500.000 (Folhas Montes Clarqs e Belo Horizon
te), estas executadas pelo IGA/SECT (Instituto de ceociências Ap1ícadas /Secretaria de Estado de Ciência e Tecnol-ogia) (MINAS cE
RAIS, 1978a, b). No produèo geológico (sem texto explicativo) a
penas a carta Belo HorÌzonte inclui setores da á-::e a Ínvest.igada,
fornecendo visão regional- da distribuição das unrdades geoló9icas. Novamente o embasamenÈo (denominado de granÌto - gnáissico
indiferenciado) não mosÈra cart,ogr afi camente nuances, diferenças
litológicas e demais informações que permitissem eventuais compa
rações em termos da área selecionada para os trabal-hos.
Dando continuidade ao programa de levantamentos geológicos na êscal-a básica foram publicadas as Folhas ao
mÍlionésimo SF-23 Rio de Janeiro (texto explicativo e mapa) - FoN
SECA et aLii (19791 e SE-23 Belo Horizonte (soment,e mapa) - SILVA et alii (1978). De manelra geral, o termo crupo Barbacena en

globa, na área de ínteresse ao autor, todas as rochas anteriormente incluÍdas na série Barbacena (ver, por exenplo, EBERT, 1958,
19631 , i ndependentemente do faÈo de que outros conjuntos (tais
como as seqüências supracrustais arqueanas) possam ser correlacionadas ou façam parte do mesmo ciclo Barbacena (FONSECAet alii,
op. cit. ). Segundo os autores (op. cit. ), as variações litológi
cas maiores do conjunto ("excluindo-se a parte ou facies meÈasse
dimentar do Barbacena" ) , vinculam-se a variações de xistosidade,
gnaj.ssificação e migmatÍzação das rochas originais. Para as uni
dades li toestrati gráficas fundamentais da parte su1 do Crát.on do
São Francisco (e no caso do embasamento cristalino) foi adotada
a denominação de Grupo Barbacena Indiviso (FoLha SF-23 Rio de Ja
neiro), para agrupar rrconjunto de migrmatitos com paleossoma bási
eo ou gnáissicos e gnaisses diversos, rochas granulít.i cas , xi stos
e rochas gabróicas, a1ém de rochas de composição granÍtica (sensu latu) em parte migmatizadas, e rochas migmatÍt,icas".
Em 1982, a Secretaria de Ciência e Tecnolo:.
gia, através da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CE
TEC - publicou um mapa geológico do Estado de t"linas cerais (sem

.030.

texto explicativo) na escala 1:'l .000.000

(ARAtrJp

et alii

,1982)

,

estabeLecendo, com base em compilação de t.rabalhos pré - e xistentes, novo esboço das entidades geológicas. Entretanto, para efeito de utiJ-ização no presente trabalho as informações são, uma
vez maj-s, de pouca utilidade.
Especif lcamente para o setor Íìa.rgj-nal sul do Crá

ton do São Francisco, recenÈemente foi el-aborada integração
(1:500.000) de mapeamentos da u.F.R.J. (TROUW et alii, 1933), que
apresenta o estágio de conhecimentos alcançado na geologia estru
tural da região entre São ,foão del" ReÍ, Lavras, Lambari e Andr:lândia. O trabalho mostra as linhas gerais da região admitindo
u¡na correlação entre os Grupos São João Del Rei, Carrancas e Andrelândia, e define, adicionalmente, a estruturação física das
faixas metassedimentares marginais ao Cráton do São ¡"rancísco.

Durante o II Símpósio de Geologia de Minas
Gerais realizado em Belo Horizont,e, novas cont,ríbu1ções para a
área investigada foram apresentadas sobre a geologia do sul do
est.ado de Minas Gerais (HEILBRON, 1983; oUÉMÉNEUR e gARAuD,1983;
RIBETRO, 1983; TRoUW, 1983). Trata-se de trabalhos, via de regra, na escala 1:50.000{ue fornecem detalhes sobre a distribuição espacíaI das unidades geológicas estudadas.
Mais recentemente, o projeto
RADAMBRASIL
concluiu os trabalhos de integração geológica das Folhas SF-23
Río de Janej-ro e SE-23 Belo Horízonte, ambas em vias de publicação. Nesses trabalhos foram individualíz ados para o embasamento
cristalino dois complexos maiores, denominados de Divinópotis e
Barbacena (MÀCHADO FILHO et alii¡
1984¡ PERE]RA, et a]ii,
1984). O prrmeiro complexo corresponde a um conjunto de granitóìdes ("diatexitos") de composição predominantemente granítica
e granodiorÍtica, tipicamente exposto nas proximídades da cidade homônima. Seu contato. com as litoJ-ogias do complexo Barbacena seria gradual, através do aumento de enclaves metaul-trabá sicos que
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conferem à rocha aspecto de metatexito. segundo MACHADo FTLHo
et alii (op. cit.), estes metatexitos apresentam estruturas pre_
dominantemente estromáticas, com pareossomas xistosos básicos e

ultrabásicos, a1ém d.e neossomas granodiorÍticos e graníticos. Ro.
chas charnockÍticas, anfiboJ-íticas e gnaisses facoidai s , afloran:tes 4m åres restri-tas, também foram incruidos no chamado complexo Barbacena.
Finalmente, nesta breve súmu1a da evolução
dos conhecimentos geológicos da área j.nvestf gada, registre_se o
programa de mapeamento das Folhas 1:50.000 do est.ado de Minas Ge
rais, ora em execução pelo Instltuto de Geociêncías Aplicadas _
IGA. Ouatro Folhas (EsmeraLdas, Cachoeira dos Macacos, Contage.m
e Belo Horizonte) foram publicadas recentementê (MINAS GERAïS,
1982 t,.b, c, d), abrangend.o påqrr.rru parte da região de interesse deste trabalho, Trata-se, no entanto, de 1evant,amentos que
não detalham a estruturação geológica, apresentando o enbasamento sob a denominação "Comptexo Basal Indiferenciado',. A inexistência de t.exto explicativo acompanhando as cartas geológicas e
a fil-osofia adotada para a apresentação espacj-al_ das unidades li
toes traÈi gráfi cas é fator restrÌÈivo para a utilização dos mapas
pelos interessados no contexto geológico do pré-Cambriano d¿ p¿¡
te su1 do. estado de l,linas Gerais.

sÍntese, as considerações efetuadas ret,ratam o nÍve.I atual de conhecimento da geologia da região, em
parte observando-se que as subdivisões proposÈas possuem grande
subjetividade. Isso se deve forçosamente à falta de urna base geo
l-ógica em escala confiåveI que possibil-ite dj-ferenciar efeÈivamente domÍnios lito lógi co/ compos i cionai s para o embasarnento, e tam
bém, ao próprio quadro geocronológico que, por ser deficiente,im
pede o e s tabe leciment.o das relações cronológj-cas entre tais domí
nios. Dessa forma, qualquer definição de relações cronoestrat.igráficas, especialmente para as unidades basais da área investigadartorna-se questj-onável nesta etapa sendo preferíve1, a nosso
ver, um enfoque lito1ógico.
Em
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3.2, CARACTERIZAÇÃo DAs UNIDADES
A compilação efetuada para este trabalho
(Apêndice 4) revel-a a grande exposição d.os terrencs gnáissico_mig
matÍticod em comparação com as demais unidades geológicas, fato
' que norteou basi-cdrnente a escolha da área para os objetivos propostos. os Ìimites geogrâficos aproximados; subjetlvamente assll.
mr.dos para os estudos, referem-se na parte ocldentaÌ e norte
à
cobertura Bambuí. A leste é definiclo pero sinclinal da Moeda(su
pergrupo Minas), sendo que ao longo da borda sul do Cráhon do São
Franclsco é dado pela série de acidentes Èectôni.cos que bal_izam
rochas dos Grupos São João De1 Rel, Carrancas e Andrelândia, ou
pelos próprios metassedÌmentos em contato com o embasamento cratônico.
Os recursos minerais da área foram represen
tados no mapa geológico (Apêndice 4) com base na reavaliação em_
preendida pelo projeto R.ADAMBRAS I L (MACHADO FILHO et alii, 19g4;

et aIii,

19841. Diversas jazidas, ocorrências minerais,
garimpos, além de minas e garimpos abandonados são registrados
nas unidades geotógicas destacando-se, de maneira greral, o poten
cial mineral das seqüências relacionadas ao Supergrupo Rio das
PEREIRA

ve thas

.

ico-migmat.Ítico merecen destaque a mina de cobre sit,uada ao sur de santo Antônio do
Monte e as de Manganês e Estanho que ocorren no setor sudeste.
Nesta região, as litologias do Supergrupo Rio das Velhas contem,
de maneira análoga, importantes jazÍdas de Manganês. Ent,retanto,
o bem mineral mais significativo dessas supracrustais, no domÍnio em pauta, ê a grafita cuja exploração ê feita na import,ante
jazida de ftapecer.i-ca, havendo também uÍr gr:ande número de ocorrênci-as em escala regional. cabe ainda ressaltar no â¡nbito da se
qüência Rio das Velhas as explorações (atuaLmente paraLisadas) de
Ferro, Ouro, Niquel e Cromo efetuadas em pequena "bacia" resldual
localizada ao suL de Ttaúna.
No embasamento gnãi

ss
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referência ao Supergruqo Minas desta_
cam-se obri gatori amente as jazidas de Fe (e também Mn) Iavradas
em diversos locais da unidade (extremidade leste do mapa geológj_
co). RelativamenÈe ao domÍnio do crupo canastra merecem menção
as minas (abandonadas) de Mármore e Calcário da região de Boa Es
perança e, quanto ao Grupo BambuÍ, o seu potenclal econ6mico vi.n
cula - se basicamente ao Calcário que ê explordo a sudoeste de Ar
cos; uma ocorrêncía de pb ê também apontada na região de Pains,
Com

O quadro geológico apresentado pela região
invesÈigada (Apêndice 4) permite claras analogias com terrenos an
tigos expostos em vários crátons do globo (por exemplo, Canadâ,
Austrália, África do Sul). Destacam-se, d.e imediato, as associa

ções arqueanas descritas classícamente na literatura aqui representadas, em maior parte, pelas seqüências granito-gnái sslcas de
rnédio e alto grau metamórfico, em combinação com" greenstcrne be1ts"
(Supergrupo Rio das Velhas) , estes melhor expostos numa faj.xa no
setor NE da área (região de PiÈangui-Pará de Minas-It,atíaÍ uçu ) e
no Quadrilátero FerrÍfero. Na parte meridional da área as supra
crustaís preenchem "qutl-has' res iduais est,reitas, alongadas e descontínuas que se integram ao cenárj-o sj-nuoso exibido pelas tendências estruturais adj acentes. Já no setor nordeste (região de Maravithas-Cachoeira dos Macacos - Esmeraldas - Betim) tal configuração
estaria prejudicada pelo enxame de diques e tectonismo gue a1jse j-nst.alaram. De outra parte, quanto à estrutura e metamorfísmo dessas associações titológicas, nota-se grande complexidade,
com deformação polifásica e maÍs de um período de ¡netamorfismo
(ver capítulo geocronolõgico) i em decorrência emergindo um padrão dômico e elipsóide como felção peculiar desses terrenos.

il-ustração do aspecto estrutural acima
comentado é aqui apresentada um* ínterpretação de imagem de radar (parte da Folha SF-23 VB-Furnas), na escala 'J-2250.000, na ex
pectativa de que procedinento análogo de trabalho seja adotado futu
ramente para outros setores da área investígada. Na FÍgura 7 os
terrenos gnái s sico-migmatÍtícos 1p€', gn-mi9) expõem-se pela malor
Numa
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.párte da área seLecionad.a send.o que, no setor oÊste, aparecem as
extremidades da Formação Set.e Lagoas 1p€ bsl), em contato com a
quele embasamento. Diques básicos anorogênicos (p€ w) acham_se
dispostos pre ferenci armente segundo N!f. condiaionadas ãs princi
paJ-s drenaoens aparecem as coberturas quat.ernárias.

Entre as Localidades de Ïtapecerlca e Formi.
da ressalta-se uma feiqao elipsiodal , constituÍda por rochas gra
nitóides do embasamento, delimitada grosseiramente por restos de
supracrust,ais que apresentam mergulhos convergentes para a parte
central da es,:rutura, sendo que o seu limite sudeste é definido
através de import,anÈe fraduramento de direção nordeste (Figura
71. De maneira semelhante, os terrenos gnáissico_migmatÍtiæs ad
jacentes mostram certa sinuos.idade nas tendêncÍas estruturais co
mo que levando à configuraqão de outros núcleos ovalados em meio
a um mosaico de blocos tectônicos. A observação do Apêndice 4
Èambém revela a possibilidade da existência de est.ruturas semel-hantes em outros setores da área investigada. É o caso, aparen
temente, do "domo" de pará de Minas que aflora em meio às supracrustais Rio das Velhas, apesar de sua menor d.imensão geográfica
(cerca de 50 km'z) rel-ativamente à estrutura de Formi ga-I tapeceri
ca (aproxj"madamente 150 kmr): Entretanto, estas feições dômicas
tipicamente arqueanas não guardariam necessariamente dimensões
semelhantes, haja visto a estrutura dômica de Bação no euadriJ_á_
tero FerrÍfero, que possui cerca de 600 km, de área. Importante
de faÈo seria a delimitação de outros núc1eos em relação aos seg
mentos vestigiais do Supergrupo Rio das Velhas na região investi
gada, embora a intensidade da erosão regional e a tectônica rúp_
tiL imposta dificuLÈem as tentativas de melhor escfarecimento das
relações entre as seqüências litoIógicas da parte meridional do
Cráton do São Francisco.
termos da área estud.ada, várias unidades
li toe strati gr áfi cas e Jitoestruturais pod.em ser i-denÈificadas na
escala maior, na parte merÍdional do Crát,on do São Francisco: 1)
Em

o

embasamento

cratônico composto por terrenos

gnái

ss

i co-mi gnnat,í

.036.

tÍcos de caráter porimetamórfico e porigenético, íncruindo rochas
graníticas intrusivas; 2) reIíquias do supergrupo Rio das Ve_
thas, abrangendo as lentes de "Formação Lafaiete"; 3) o Super_
grupo Minas, exposto ao longo da extremidade oïiental da área;4)
o Grupo BambuÍ, representante da cobertura prat.aformal cratôrrica.
Na Fig.:ra I é apresentado um eÞboço geológico de parte da área
investigada, onde foram concentrados os estud,os geocrono 1ógi cos .
Trata-se (1e um complemento aos Apêndices 4 e 5 de forma a auxi_
liar a leitura deste capÍt,ulo.

Finalmente, a legenda do mapa geológico (Apêndice 4) é aqul apresentada com base numa compartimentação geo
tect6níca das unidades, de modo a destacar o ambíente crat.ônico
(e os eventos geodinâmícos ali. desenvol-vidos) comparatLvanente aos
domÍnios marginais das faixas móveis. outro aspect,o mereædor de
destaque na legenda é a apiesentação esquemátlca dos principais
processos vinculados à evorução proterozóica superior no domÍnio
cratônico e nos set,ores marginaj.s. Assim é que no âmbiÈo d.a co_
bertura cratônica e eventualmente s¡ seu embasament.o registramse apenas eventos tectonotermals acompanhados por rejuvenescimen
t.o isotópico, ao passo que nas faÍxas móvels o proterozóico Supe
rior é caracterizado por processos de deformação e mètamorfismo
das unidades do proterozóico Médio e nais antigas.
das principais conÈribuições apresentadas, face aos estud.os geocronológicos empreendidos, refere-se à
definição de dois complexos basais no domÍnio do Cráton do São
Francisco (um arqueano e outro transamazônÍco). Aquele de gera
ção mais jovem é representado graficamente no mapa através de sim
bol-ogia própria já que persisÈe uma i-mprecisão de seus limites
com o comp lexo arqueano. Com fundamentação nos dados radiométri
cos houve também a possibilidade de definição tempor..l do granito Porto Mendes (Proterozóico Inferior) e de, pelo menos, três
fases magmâticas básicas anorogênicas proterozóicas para a área
(P€wr,z,¡)- Relativamente às supracrustais arqueanas, o Compl-exo
PiumhÍ (FRITZONS .lr. et aÌii, 1980) é tentativamente cronocorre:
Uma
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lacionado ao Supergrupo RÍo das Vethas, apesar de não haver aj"n_
da uma defÍnição temporar fundamentada em dado3 radiométricos.
No contexto das faixas móvej_s marginais, merece destacar a posi_
ção estratigráfica no proterozóico Inferíor do Complexo ca¡rpos Ge
rais representando o embasament,o do Gïupo Canastra, este tentati
vamente inf.:tido como do proterozój.cc Médio (ver, por exempl_o,
SCHOBBENHAUS FITHO et aÌii,
19e4) com base nos registïos geocro_
notógicos disp:::Í'.':::.
,:á o embasamento dos Grupos Andrelândia,
carrancas e são João Der Rei é aqui denominado de complexo Baxba
cena (de idade arqueana) , seguindo parcialmente as proposições de
MACHADO FILHO ct alil
(1984) e FONSECA et alii (1979) para o a_
grupamento estratigráfi.co das rochas basais da região de Barbace
na. com relação ãqueres metassedimentos exposÈos ao lcnp da mar
gem suJ- do Cráton do São Francisco é admiÈida uma evo 1ução ¡¡ssq_
proÈerozóica, em que pese a possibilidade de alguma unidade (por
exemplo, o Grupo são ¡oão Del Rei) ser de fdade proterozóica su-

perior.
3

.2.1 .

COMPI.,EXO GNÁISSICO-MIGMATfTTCO

GENERALIDADES

( O embasamento

cristalino da porção meridio_
nal- do cráton do são Francisco encontra-se me r-hor individuar-izadó no domÍnio do euadrÌlátero FerrÍfero, onde foi afetado por su
perimposição metamórfica de baixo e médio graus. Genericamente,
é composto por rochas de diferentes tipos, com predominâncj-a dos
constituintes de composição .granÍtica. Em adição, ocorrem metabásicas, mataul-trabásicas, metas sed.imentos e básicas. r
Os

constituintes litoJ.ógicos do embasamento
dois agrupamentos genéticos, segundc pro_

foram ali divididos em
posição de SCHORSCHER et

aLii

(1982):

- Constitui-ntes "primários", es'sencialmente gnaisses metatécticos e mlgmatitos anatéticos, ou seja, origl

tì?o

naLmente rochas metamórficas de

alto grau.

Os

tumigmatitos apre_

sentam-se estruturados nacro e mi cros copicamente (tipos "schlie_
ren" e estromático são comuns). Nebulitos também aparecem com
freqü6ncia. Intrusivas granÍticas gerad.as nesta etapa são. raras
e quando ocorrem, formam corpos pequenos e irregulares, ou mesmo
diques cortando os gnaisses e migmatit,os.

- Constituintes ',secu:dários,, de baixo grau
metamórfico, Íncluindo rochas Ígneas (não metamórficas) , a1ém de
rochas met.assomáticas e metassedimentares. As rochas Í gneas apre
sentam contatos tectônicos ou intrusj.vos com as litologias
pri._
márias, sendo caracterizadas por diques, stocks, plugs e, menos
freqüentemente, por corpos irregulares.
Ent,re os constit.uintes
"secundários" pr:edomlnam novamente as IiÈologias granÍticas,ocor
rendo secundariamente diques pegmatóÍdes. pequenos corpos d.e ro
chas metaultramáficas, netabásicas, metas sedímentares e basárticas completam a individuali z ação proposta para o embasamento ex_

posto naquei-e domínio geográfico.

Os trabalhos geológicos empreendidos nos sg

tores ocidentais da região meridional cratônica, a oeste do çua_
drilátero FerrÍfero, t.iveram por objetivo me l_hor fundamentar as
interpretações geocronológicas reLativas ao embasamento gnáissico-migmatÍtico. A unidade basal apresenta-se recoberta nos seto
res norte e oeste pelos sediment.os do Grupo Bambuí, através de
discordância erosiva, Os contatos com o Supergrupo Rio clas Ve
thas são ora tecÈônicos ora gradacionais, o mesmo ocorrend.o con
as seqüências supracrustais da área do Conse.lheiro Lafaiete. Os
contatos observados entre o supergrupo Minas e o embasamento são
por meio de falhas (ver apêndice 4).
O conjunto litológico da unidade basal_ cons
tit,ui-se genericamente de grani to-gnai s ses e migmatitos complexa
mente arranjados, ocorrendo subordinamente diori tos , gnais ses ban

dados, gnaisses facoidais, anfibol-itos, rochas charnockÍticaç,mg
tabasiÈos e ul-tramafitos. As rochas migmatíticas apresenta* ,ri.'

.
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malmente mel-anossomas xistosos, anfibotÍticos ou urtrabásicos/
sendo o leucossoma granodÍorÍtico e granÍtico. 4Em adição, restos de seqüências supracrustais corre 1acionad.as ao Supergrupo
Rio da,s velhas ocorrem de maneira dispersa pelo domÍnio em estudo.

trut,uralmente , os granitóides sugereìr. as
pecto fluidal. A recri stal_i zação metamórfÍca, muiÈas vezes ob_
servada no quartzo e nos feldspatos, provocou maior orientaçáo
nos granitóides, especialmente nas proximidades dos grandes fa_
Lhamentos NIÌ-SE e NE-SW que seccionam a área investigada,
Es

Final.mente r coEpos plutônicos de dimensöes variadas afetaram o complexo gnáissico-migmatÍtico em vá_
rios setores da área investigada. O maciço mais importante é o
de Porto Mendes, de dirnensão batoLÍtica, que ocorre na por.ção

sudoeste (Figura 8).

Em adição, um freqüente desenvo lvi¡rento de
pegmatóides, a1ém de diques básicos, estes por vezes

corpos
constituindo verdadeiros enxames (nas porções setentrional
sudoeste da região em estudo), também seccionaram a unidade.

e

CONSTDERAçõES SOBRE OS DOMÍNTOS LTTOLÔGICOS DA ÃREA
TNVESTTGADA

ram observaa." urs,,*ul":":::::"":':::;
termos de composição mineral-ógica e facies metamórfica. No ge_
ra1, predomÍna a facies metamórfica anfibolito, haverxlo domínios

":::ti;:Ï:"i::".:::î: :;

ou ocorrências da facies granurito. compos icionarmente verlficaram-se variações entre termos tonalÍticos, granodÌoríticos e
granÍticos. composições a lcali -fe Lds páti co-granÍt.i cas foram re
portadas para áreas restritas (MACHADO FILHO et a1ii, 19g4).
Outras distinções expressivas também obser
vadas no conjunto litorógico referem-se aparentemente ao efeito
di.ferencj.al d.a ação do tectonismo superimposto, ao menor ou
maior grau de recrj- st ali zação metamórfica, ou. nesmo a fases de
mi

gmati z ação

.

Rochas granul_Íticas básicas mostram _ se em
exposições subordinadas nà região de Cana Verdeh (ao sul de campo
Belo) e Perdões (Apêndice 4), tendo sido anteriormente descritas

por

(1979) no chamado Complexo Lavras. Em se
ção delgada reconhece-se uma rocha com textura granoblástlca,
compcsta por piroxênios (hipertênio mais diopsÍdio), hornbJ_enda
CAVALCANTE

et alÍi

marrom, quartzo, and.esina e rara bioÈÍta.

Sinals de deformação
tectônica são reverados por minerais microfraturados e quebrad.os,
cristais de plagioclásio e piroxênio curvos e extinção ondulan_
te do quartzo, A altexação comum da rocha é a ural_itização re_
tratada pelo anfibóIio aparecendo nas bordas do plroxênio e ao
longo de seus pJ.anos de clivagem. por outro 1ado, a biotiÈa a_
presenta-se comumente associada ao anfibólio.
Na região de

O]ivelra - Desterro de Entre

Rios - Piracema foram também constatadas rochas pertencent.es ao
metamorf ismo de alto grau. Em verd.ad.e , predomÍnam
06 orto_grani.tój.
des da facies anfibolito alto, com textura granoblástica (prová_
veis granuri-tos aom retroÌêtafiÞrfisnc ) .
Apenas subordinadament,e
foram constatados enderbitos. o exame mlcroscópico desta rocha
forneceu una composlção essencial, a ortopiroxênio (bronzita?)
,
clirnpiroxênio, biotlta (pleocroismo marrom-avermelhado), plagio_
cIásio (sericitizado) , quartzo e algum feldspato potásslco. Zir
cão, granada e opacos fecham a composição da rocha. LocaLÍEnte,
.;
na transformaçáo do clinopiroxêni.o em biotíta, esta mostrando dis
creta orientação,

Afora os domÍnios acj.ma mencionados, tipos
lÍtológicos charnockíticos a enderbÍticos expõem-se na região com
preendida pelas cídades de Camacho, candeias, Santana d,o
Jacaré
e são Francisco de oliveira (MACHADo FïLHO et alii,
1984)..
Trata-se de rochas de colo: ação cinza esverdead¿, grosseiras, e_
quigranurares, apresentando orientação incipiente com eventuais
bandas centtn6t,ricas concord.antes de rocha equlgranuLar, gïos_
s eira e de coloràção rósea.
corpos anfibor-Íticos de dimensões de
camétricas aparecem comumente bem como veios pegmatõides, no
do
mÍnio considerado.
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Os charnockitos, ao microscópio, exibem Èex
tura granoblástica sendo compostos principarmenie por grãos inco
lores de plagioclásio geminados segundo a lei da al_bita, além
de grãos de microclfneo (por vezes pêrtÍtico) e grãos de quart,zo.
Estes mostram contatos suturados, exti-nção ondurante e recri-sta-

I1zação. o plagroclásio mostra-se parciarmente transformado em
serlcita e carbonatos. o diopsídio é o mineral máfico dominante, com suas bordas e traços de clivagem apresentando t,rans forma
ção para ural-ita. O hlperstênio most.ra-se em grãos j-rregulares.
Em

quanÈidades acessórias têm-se grãos de opacos, palhetas de bio

t,it,a, apat.ita e z ircão.¡

Litol-ogias da facies anfibolito ocorrem de
maneira generaLizada na ârea investigada, vari-ando essenciar.mente o aspecto composj_cional (granÍtico, granodiorÍtico, tonal-Íti_
co) , a s aber:

te, Itapecerica,

O do¡nÍnio de Formi.ga, Santo Antônio doMon.
Bom Despacho é caracterlzado por biotÍta gnais_

-

ses de composição granÍtica, granulação média, coloração rósea a
cinza-clara com pontuações ou nÍvels irregulares de máficos, apresentando-se levement,e orientados. pequenas variações deste 1i
totipo são constatad.as na bacia do rio Lar-nbari

As descrições microscópicas para rochas d.o
domínio indicam, em geral, Èextura granoblástica com feiçôes cataclásticas em grau variáveL. À mineralogia é composta por biotita, plagioclásio (às vezes com bordos microgranulados ) , microcLíneo com pertitas e associação mimerquÍtica, e quartzo. Como
acessórios ocorrem titanita, granada, apatita, turmalina, opacos

e epidoto. o plagioclásio encontra-se algo recristalizado e pag
cial-mente alterado para muscovita e st.ussurít.a. A biotita normalmente está bem preservada, porém pode ocorrer cj-oritizaeão.
Aparent.emente, as rochas de composição gra-

nÍtica

possuem t.ambém representantes

ao longo da extremidade

su.-
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doeste da área investigada conforme as observações efetuadas na
região de Boa Esperança. Com efeito, 4 km a Sudoeste desta loca
lidade, o Cocuruto do Leitão (datado através d.as amosÈras S FI,IT
10) e a serra homônima são form*ados por rochas graníto - gnáissi
cas e subordinadamente milonÍtos que constltuem um anticlinal
com eixo horizontalizado. no microscópio, a rocha corresponde
a um gnaisse de composição granÍtica com textura granoblástica,
mostrando efeitos de cataclase. Mineralogicamente, é constituÍ
da por mÍcroclÍneo pertÍt.ico (dominante), pJ-agioclás1o e quartzo, este com forte extinção ondulante. Entre os máficos, desta
cam-fe o anfíbótlo e a biotita, o primeíro podendo transfornarse localmente para biotita. Os acessórios são alanita e pequenas agulhas de apatlta. O epídoto presente é de natureza secun
dári a .

a leste de Boa Esperança (imedla
ções de Nepomuceno) são freqüentes micaxistos e gnaisses æm for
te catacLase devido a falhamento all situado. Na região de Sant.ana da Vargem e Coqueiral- as rochas encontram-se melhor preser
vadas aparecendo gna.j.sses de cor cinza, às vezes bastante quart
zosos. Já no perfíl Santana da Vargem - Boa Esperança os biotita gnaisses são relativamente mais escuros, também aLi ocorren
do, eventualmente, passagem para unidades xistificadas cataclas
Na regÍão

ticamente.
domÍnio constituÍdo preponderantemente de gnaisses de composição granÍtica e granodiorÍtica, (este
úl-timo s ubordjnadanente ) é caracterizado para o setor nordesÈe
da área investigada - Cachoeira dos Macacos, Esmeraldas,Pará de
Minas - por vezes exibindo' pronuncíado tectonismo (catacl-asit.os de Betim) . Afora esÈe domínj-o, rochas de composição granodiorítica distribuem-se praticamente por toda a áiea em estudo.

-

Um

A observação das lâminas dessa suite
rochas indica uma composíção essencial-mente a oJ-igoclásio(de

pecto zonad.o) microclíneo pertÍtico,

de
as

quartzo e, entre os máfi-
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cos, principal-mente a bÍotita.

Os acessórios comuns são a tita
nit.a, al-anita, apatita e opacos. Efeitos
de atteracão-

"ohuns
saussurj.tização dos plagÍoclásios, como
também a cloriti_
zação das biotltas.
Recristalização do quartzo e extinção ondu
l-ante também são constatadas comumente nas seções delgadas, sen
doa t.extura granoblásti:a,
são

a

ur.iveÍra - Entre Rios de Minas
- Bonfl-m - contagem - rtaúna é caracterizado por rochas migmatÍticas con estruturas comumente dos tipos "schrieren', " schorJ_ed',
nebuLÍtica e estromática Ocasionalmente, ocorre maior incorpo
ração de enclaves de metabasitos como no perfil piedade dos Gerais at.é a Serra da Moeda, passand.o por Belo Vale. No conjunto,.
trata-se de domÍnio representado por biotita gnaisses d,e compo_
sição tonalÍtica (predominante) localmente afetados por veios
-

quart zo- fe ld

sp

áti

O aomÍnro

co s

A mineralogia tÍpica d,esses gnaisses é p1a
gloclásio andesina que exibe zoneamento, quartzo e algum microclÍneo, podendo ocorrer entre os máficos, biotita e,/ou anfibó_

lio. Como acessórios, aparecem o zircão e a apatita. Os efei_
tos de deformação sâo variáveis de rocha para rocha, sendo evi_
denciados por geminação curvada dos pragioclásios,. fraturamento
e extinção ondulante do quartzo e pelas biotitas dispostas se_
gundo fiapos.
l4igmatitos est.romáticos, com bandalento cen
timétríco, e de foliação plano axial ocorrem nas imediações de
C1áudio, Campo Belo e ltumirim, aparecend.o de maneira dispersa
também pela área investigada. o melanossoma d.essas rochas é de
composição granodiorÍtica. -\ corpos l-enticurares de metabasitos
(anfíbolitos) são comuns nos af l-oramentos, os Leucossomas são
algo porfiroblásti cos e d.e natureza quartzo_fe ]dspáti ca, com pou
ca blotita.
Aplitos e corpos pegmatóides recortam freqüentemen
te os migmatitos. EntreÈanto, cabe notar que é ao longo da bor
da sul do Cráton do São Francisco que melhor est,á representad,o
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o domínio de composição granodlorÍtica (Lavras _ Itumirim _ São
Tiago - Resende Costa), aÈravés de expressirro" co.po" granitól
des. NormaLmente, mosÈran-se pouco foliados, porém na rodovia
Perdões - campo Bero tais rochas de granulação média exibem Èra
mas bandadas com nÍveis cinz a-esverd,eados , <¡inza_escuros e féL
sicos (quartzo-fe ldspáticos ) .
O exame ao microscópio das rochas

granítól

indica uma mineralogia simpres, basicamente com plagiocr.ásio
(o]igoclásio básico/andesina ácida), microcJ_Íneo geminado e quart
zo. com presença eventual de biotit,a.
Os efel-t,os de cataclase
tais como, recrist.ar-i zação do quartzo, fraturamentos , duas orien
tações nas mlcas, são em grau variável em função da proximidade
de grardes zonas de frqqueza.
des

3.2.3.

SUPERGRUPO RTO DAS VELHAS

Desde as prime iras

definições de

BARBoSA

(1954) e DORR et alil (1957), inúmeras modÍficações têm sido pro
postas, nas úLtÍmas décadas, para a unidade em paut,a. Nesse sen
tido, cabe destacar o trabalho de GUILD (1957) que incluiu as
rochas supracrustais da região de congonhas numa seqüência infe
rj.or do Supergrupo Minas e o de KEHRER (1972) que admitfu, pela
primeira vez, as rochas Rio das Ve1has (região de f tabirlt,o) co
mo uma següência tipo "greenstone. bel-t". ALMETDA (9761 e ScHoR!
CHER (1976) detalharam este conceito para a unÍdade através de
dados adicionais mantendo, todavia, a subdÍvisão proposta origi
nalmente por DORR et a1íi (1957) e DORR (1969l .
ESTRATI GRAFTA

Modernamente, uma série de t,rabalhos efetua
dos na região do euadrilátero FerrÍfero tem contribuÍdo para o
conhecÍmento da estratigrafia da unidade apesar de persistirem,
no momento, divergências ainda quanto à subdivisão das unidades
estratigráficas inferj_ores d.o Supergrupo Rio das Velhas.
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(1978) descreveu komatiÍtos com
estrutura spinifex em rochas de unidade litoåstrutural da parte leste do euadrilátero Ferrífero admÍtindo, ainda sem designa
ção formal, um grupo ultranáfico lnferior na sérle Rlo das velhas (assim redefinida como um ',greensÈone belt',). Os trabalhos
de SCHORSCHER (r379a, b) e SCHORSCHER (19g0) formallzaram o cha
mado crupo euebra osso - urtramáfico inferior
do 'rgreenstone
beltrr Rio das Vethas, ereva.r¡úo-o à categoria de Supergrupo. pos
teriormente, uma revisão com detar.hamento sobre a unidade fol apresentada por SCHORSCHER et a]iÌ (19921 . Nesta sÍntese é admi
tida uma dívisão f¡rmal em três unidades llÈoes Èratl gráficas ma
peáveis no campo, a seguir díscrimlnadas:
- uma unidade basal_
(Grupo Quebra osso), formada essenciarmente por rochas ur-trabásicas komatiíticas e subordinadamente por: metassedimentos quÍm1cos ("cherts",
e rochas básicas;_uma unidade intermediá
ria (Grupo Nova Lima) composta essenclalmente por rochas bási_
cas-vulcânicas, vulcarri-c 1ásti cas e epic]-ásticas. Em sua porção
inferíor predominam as vul-cânicas básicas ocorrend.o ainda derra
SCHORSCHER

mes ultrabásícos-komatÍÍticos. Na parte Íntermediária ocorrem
notadamente rochas vulcani -clást,icas e epi-crásticas máficas as

sociadas a expressivos metassedimentos quÍmicos
(" BrFs " ,
"cherts" ), ao passo que na parte superlor predominam epiclásti_
cas máficas corn intercalações de sericita quartzo xistos;_e,fi
nalmente, a unidade de topo da seqüência Rio das Velhas, de natu

reza epiclástica (Grupo Maquiné) , constituÍda por quartzitos
com nÍveis congl0meráticos , granada micaxistos e mus@vita-quart
zo xÌstos. Estes grupos corresponderi am, respectÍvamenÈe, às u
nidades ultramáfica inferior, máfÍca média e clástica superior
desse cinturão de rochas verdes. A Figura 9 extraÍda de ÏNDA et
a1ií (1984) esquemat,iza a estraÈigrafia simpliflcada do Super_
grupo Rio das Velhas, na concepção de vários autores.
Por outro 1ado. LADEIRA (19g0) estudando
na região de Nova Lima o Grupo homônimo, propôs sua subdivisão
informal em três unidades (unidades metavulcãníca, metassed.imen
tar quÍmj-ca e clástica) . Tais rochas encontram-se, nasua maior
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Fig. 9 - E--tratigrafia simpLificada do Supergrupo Rio
Velhas (INDA et aLii, 1984).
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parèe, na facies xisto-verde do metamorfismo regional , mas 10_
carmente ocorre transição para a facíes antibolito,
particularmente nos litotipos das últimas duas unidades. posteriormen
te, LADETRA (1981) descreveu metavurcânicas básÍcas no nesftþ gru
po. Mais recentemente, LADE]RA e ROESER (19g3) ratificaram o
modelo esr:atÍgráfico previamente est,aber-ecido na região de Nova Li"ma (L.,ADEIRA, 1 980 ) Íncluindo, contud.o, as rochas metaultra
máficas da região uo euadrirátero FerrÍfero como komatiÍtos do
Grupo Nova Lima.

Na área lnvestigada (Figura 8), as exposições do Supergrupo Rio das Vel-has são caracterj_zadas por segmen

tos lrregulares dispersos, embutidos nos terrenos granito_gnáis
si co-mi gmatÍti cos da entidade cratônica. A unidade apres.enta
metamorfismo regional da facies xisto verde a anfiborito e forte deformação (dobrament.os assimét.ricos e Ísoclinais) que em
conjunto com o metamorfismo dinâmico, este caracterlzado por m!
lonitização das litoLogias adjacentes, obliteraran suas estrutu
ras prÍmárias.
As principals exposições da área em estudo situam-se na parte setentrional onde constituem um verdadel_
ro domÍnio geográfico (região de pit.angui - pará de Minas - Be_
tim - Itatiaiuçu) . Entretanto, uma série de relíquias são cons
tatadas nas regiões de Entre Rios de Minas - passa Tenpo, Morro
do Ferro - São Tiago - Bom Sucesso, Itaguara - C1áudio - Carmo
da Mata e nas imediações de Itapecerica, Local onde os xistos
grafitosos associados a filitos (Grupo Nova ],ima) cond.icionam
importantes minas de grafita.

outra parte, val_e ressaltar que, em certos l-ocais, como na serra dos Três Trmãos ao sul de Ibir_té, na
região de Carapuça ao oeste de São Tiago; a leste de Oliræi ra;i
mediatamente ao sul de ftaúna e na serra Talhada, a sud.oeste de
Desterro de Entre-Rios, constata*se, de modo prelimlnar, que os
De

enclaves de metabasitos no complexo gnáiss i co-mi gmatÍtico exibem

cuja vergêncÍa mostra-se centrÍpeta, sendo esta uma
das caracterÍ s t.i cas típicas d,e terrenos graniËo-gnái s s icos arqueanos. Na região a oeste do guadrilátero FerrÍfero
ocorre
um sem número de testemunhos de rochas referíveis ã unidade inferior do Supergrupo Rio das Velhas, que tradiciona lmente eram
associadas à "série Minas" ou "Grupo Minas". Diversas dessas á
reas já se enconÈravam assinal-ad,as em mapas ou descritas na Ii_
terat,ura, principalmente por terem sído objeto de lavra ou pesquisa, visto ser comum nelas a presença de magnetit,os e forma_
ções ferrÍferas.
outros t,estemunhos foram cartografados no decorrer dos trabal-hos do projeto RADAMBRASTL, sendo lnc1LrÍdos no
Grupo Nova Lima, conforme proposíção de MACHADO FILHO et alií
(1984) , I'pe1o fato de apresenÈarem grand.e similaridade.lit,ológi
ca, compondo-se de rnetauLtrabasi tos com estrutura maciça (komaÈiitos), metabasiÈos, magnetititos, formações ferrÍferas, grana
da xistos e grafíta xistos',. Além disso, as rochas encaixantes
que envolvem os Èestemunhos apresentam, via de regra, j.dades ra
diométricas arqueanas, que corresponderiam à idade da incorpora
ção desses restit.os, sendo portanto, anteriores ã sedimentação
dobramenÈos

do Supergrupo t,linas.
IIFORMAçÃO LAFAIETEII

A introdução do termo "Formação Lafaiete"
deve-se a EBERT (1956), que admit.iu uma seqüência de rochas vuf
cano-s ediment ares perfeitamente Índividuallzada da "sérle Barba
cena", de BARBOSA (1954). PIRES (1977,1979) redefinindo o cru
po Barbacena na regíão de Congonhas - Conselheiro Lafaiete, na_
quele grupo engloba,al_ém da Formação Lafaiete de Ebert, o con_
junto pré-Minas do euadrilátero FerrÍfero, que corresponde ã sé
rie Rio das Velhas de DORR eÈ alii (1957). Nesta concepção, o
Grupo Bar'bacena corresponderia a um conjunto de rochas ¡¡erdes on
de domi-nam talco-xistos, c lori. ta-xi stos , c rorita-actino ri ta xis

tos, anfibol-1tos, anfibóIio-xjstos, serpentinitos, gonditos,mag
netiÈa-clorit,a xistos, xisÈos grafitosos, al-ém de delgados ban_
cos quartzÍticos. Mais recentement,e, MAC HADO FILHO et
alii

(1984) denominaram a unidade de crupo Lafaiete , corre l-aclonandoa ao Grupo D. Silvério e ao Supergrupo Rj-o du=*V"lh.".

verdade, a correJ_acão da unidade com o
Supergrupo Rio das Velhas exibe consenso na literatura geoJ_ógi_
ca r,'rderna, apesar da farta ,.1e dados detalhados e concrusilþs pa
ra dar um caráter definitivo à proposta. A aparent.e variação
na inrensr-(raoe do metamorfismo regional (facies anfibolito) men
cionada na Literatura para as supracrust,ais de conselheiro Lafaiete (v,er, por exemplo, cRossr sAD et alii, 19g3) se d.eve a e_
pisór1ios orogenéticos proterozóicos superimpostos e, portanto,
não excluem a possibilldade de rma correlação entre esses restos
de seqüências supracrustais vulcano-s edimentares, <ie tipo
"greenstone bert". Ademais, uma variação na facies met.amórfica
não justificaria mudança na nomenclatura estratigráfica,
Cabe,
no ent.anto, ressal_tar que, no momento, não são conhecidas quais
quer evidências de que estes restos estejam condlcionados ã uma
única estrutura antiga d.e terrenos arqueanos do sur do cráton
do São FrancÍsco.
Em

funçâo do exposto acima, as seqüências
metaultrabás i cas e metabásicas intimamente associadas. aos metas
sedimentos manganesÍferos da região de conselheiro Lafaiete são
aquj. considerad.as, tenÈativamente, no ãmbito do Supergrupo Rio
das Velhas (Grupo Nova Lima)
Em

Na área investigada aparecem apenas as extensões laterais das seqüências metas sedlmentares de Conselhei.ro

Lafaiete, constituindo faixas estreitas e sinuosas orientadas
grosseifamente na direção sudoeste, e encaixadas no complexo
gnáissico-migmat.Ítico. os contatos da unidade com as encaixantes são, em geral , inferidos porém,em alguns locaisrsão de natu
reza tectônica (Figura 8 e Apêndice 4).
Os litoÈipos da unidade no setor consid,era
do apresentam-se, via de regra, al-terados. Anfibo litos , interca
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lações de iÈabirito pobre e de metaultrabasitos , com lmpr egrnar$es
de óxido de Mn, são registrados. A sul de pntrênios de Minas a
seqüência se inicia com rocha metaul_trabáslca e,1op a seguir, 1n
tercala-se banda de rocha firÍt,íca.
ocorrem também nÍveis mais
sfLticos e ouÈros de metabasi"tos, arém de faixas d.e metagrauvaca
tftica. A seqüência acha-se muito deformada c.. ao nível grauvá_
quico, observa-se que a foLiação transpõe o acamamento (MACHADO
FILHO et, alii, 1984). Atualmente, os mais expressi.-;cc :fl:::ment,os
dos metassedimentos ocorrem na Ferrovla do Aço, a su1 de Entre
Rlos de Minas. Nesses cortes a rocha predominante é um anfiboi.i
to bem orientado e bandado; em menor proporção ccorrebdo micaxist.os e metassiltj_tos que, comunente, exibem part,es escuras re_
sultantes da impregnação de óxido de manganês.
3.2. 3.

SUPERGRUPO MTNAS

GENERALIDADES

O chamado
BARBOSA,

1963;

"dÍastrofismo" Minas (DORR

e

1973, IgTS) teve inportância relevan
te na evolução geológica regionar, sendo caracterizado tipicanen
te no domínio do ouadrilátero FerrÍfero por seqüências
metassedi
ment,ares dobradas e que sofreram metamor.fismo predominantsnente na
facies xisto-verde.
SCHORSCHER,

Sua fase sintectônica principal possui idade transamazônica (CORDANI eÈ alil, 19g0) e, na área em estudo,
atingiu o embasamento sob a forma de recri stal i z ações me tamór fi

cas (retrometamorfismo), retrabalhamentos crustais

se.

-

e gr ani to gêne

O termo

"Série" Minas de DERBY (1906)foi em
pregado originalmente para unidades pré_Espinhaço e pré_
Minas
(rochas xÌstosas argiLosas, aIém de quartzitos ferruginosos
e

calcários) aflorantes na serra do Espinhaço e vizinhanças. Na_
quela ocasíão, o autor acima correlacionou_as, em função das
li_
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tologias, com as rochas do Quadrilátero Ferrffero (proterozói_
cas ) , para as quais a denominação permaneceu. ¡.,1ådernamente , estas seqüências estudadas orlginalmente por DERBY (op. cít. ) têm
sj-do consideradas como reLictos de "greenstone belts" arqueanos
(FOGAçA et alii,
19841 .
lla área investigada, as exposições do Super
grupo ì4inas (Grupos Caraça, Itabira e Piracicaba) acham-se repre
sentadas por suas extremj-dades ocidentaj-s que afloram desde BeIo
Horizonte até as proxlmidades de ftatia.luçu (a sudoeste),e ao lon
go do limite leste da Figura 8, onde const,ituem o chamado sin.;ii
naL da Moeda, de "trend" N-S, feição fisiográfica
que delimlta
a estruturação típica do chamado Quadrilát.ero Ferrífero.
ESTRATTGRAFTA

E

TECTONTCA

Os trabalhos de revisão estratigráfica do
Quadrilátero FerrÍfero (DORR et alil,
1957 ;
DORR,, 1g6g\ ,
com base em sÍntese de HARDER e CHAMBERLIN (1915) estabeleceram
a div;lsão da "Série" Minas em 3 grupos, da base para o tofÞ: Gru
pos Caraça, IÈabira e Piracìcaba. A substituição do termo 'Sé
rie" por grupo Minas coube a pFLUc et alii (19691 , ao passo que
o termo Supergrupo foi utÍlizado, pela primeira !ez, por PFLUG e
RENGER em trabalho de 1973. Dessa forma, houve possibil_idade de
conservar as denominações consagradas na literatura re lativas aos
aos três grupos e suas respectivas formações.

A estratigrafia do Supergrupo Minas atua.L_
mente em uso no guadrÍJ-átero FerrÍfero é aquela elaborada por DORR
et alii (1957) e DORR (1969\. De modo geral, a divisão trÍp]ice
proposta desde HARDER e CHA.I4BERLIN (1915) é a seguinte (Figura
10, exÈraÍda Je INDA et aLii, 19g4):

- UnÍdade inferior, epiclástica (grosseira
a fina) , com quartzitos, quartzitos congl_omeráticos e conglome_
rados uranÍferos, e com piritas detríticas - Grupo Caraça.
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FIGURA 10- Coluna estratigráfica
sirnplificà
d.a e esquemátÍca do Supergrupo Mj-nas, no eua-

drilátero ferrÍfero,
com

segundo DORR (1969l ,

modificações (INDA et alii , 1984\.
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- Unidade média, quÍmica, de itabirÌtos (com
exclusivamente facies oxÍdica) e rochas carÉonáticas, contend.o
também produtos vulcânicos básicos e intermediários
e ácidos crupo Itabira.
- Unidade superior, epiclástica, composta
por várias formações de sedimentos maduros (ortoquartzitos
gros_
seiros a filitos), e a Formação Sabará de xlstos
e grauvacas má_
ficas (Èipo "f lysch').
No aspecto deformacional o Supergrupo lr{inas
no guadrilátero Ferrffero é caracterizado por
contatos tectôni
cos com todas as demals unidades 1ito1ógfcas pré_cambrianas
re_
gionais. Ocorrem Èlpicamente dobras isoclinals
recumbentes que
exibem, via de regïa, repeti ções/ cavalgament,os por
far.has de em
purrão. Em adlção, a existência de megadobras (constiÈuindo
sin
clfneos maiores), não observad,as nas rochas adjacentes
ou naque_
las sotopostas referentes a outras unidades litoestruturais,
foi
interpretada por scHoRScHER (1975t 1976, 19Bo) como .produto
de
transporte e coLocação das estrut,uras Minas através
de ,,nappes"
até à posição atual, portanto, adotando uma origem alóctone
para
o Supergrupo Mj.nas. Registre_se também a existência
de deforma_
ç6es na unidade causad.as por "up1f fts,, de blocos do embasamento
cristalino (Por qy.*t1o, no Complexo Bação).
Adi cionaLmente ,. o tema da evolução tectôni_
ca do supergrupo lylinas tem sido destacada
entre os trabalhos so
bre o Quadrilátero Ferrifero, sendo a abordagem fund.amentalmente
vinculada a mod.e los ambientais anáLogos aos geossinclinais
moder
nos (DORR, 1969). Historicamente, HARDER e CHAMBERT..,ïN (1915)
estabereceram modelo pioneiro para a unidade admitindo
uIn ambien
te deltáico proximal-distar para expiicar as rer.açôes
estratigrá
fi-cas das seqüências epictásticas grosseixas d.a serra
do Espinha
ço com as seqüências epiclásticas mais finas e quÍmicas do su_
pergrupo Mínas. posteriormente, pFLUc e RENGER (1973)
e scHöLL
e FocAçA (1979) p¡6puzeram um modero de transição facial
mio_eu_
geossinclinal.
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De outra parte, ScHoRScHER (19^75 | 1980) ado
tou um modelo de margem continental ativa, desinvorvido a partif
de um I'rift" i-ntracontinent al , face às semelhanças dos pad.rões e

xibídos pela seqüêncÍa sedimentar c lástico-quÍmi ca comparativamente a bacias i-ntracrat,ônlcas. Este esquema evolutivo é aparen
teme:ìÈe também sugerido por :êpectos petrográflcos e geoquÍmicos
de diques máficos (metabasltos) de ldade proterozóica inferior
da regiãu, ïi r e i,,ópo 1is-cuanhães , ao norte do euadrilátero FerrÍ_
fero, conforme recentemente dÍscutido em OLIVEïRÂ et al-ii (19g4).
As características tectônÍcas desse feíxe de diques, d.lrecionados se¡undo NNE e NhI-SB, bem como a sua composíção quÍmica seme_
thante a de toleftos de ',rifts',, sugere a existência dessa feI_
ção tectônica, provavelmente correlaci"onada à calha original . da
deposição do Supergrupo Minas (PEREIRÀ et alii | 1g}4l .
dos aspectos. atual-mente de maior polêmica e controvérsia refe¡e-se ao, relacionamento do Supergrupo Mi_
nas e Espinhaço em Minas Gerais. Conforme comentaram INDA et
alii (1984), idéias que admitem uma evoLução geológicJ slncrôni_
ca com diferenciações faciológicas entre essas d.uas unidades (por
exemplo, PFLUG e REI{GER, 1973; scHöLL e FOGAçA, 1979) contra_
pôem-se aos modelos que adotam separação temporal ,entre ambas,
com base, entre o utras evidências, nos resurtad.os radiométricos
das vulcânicas da base do Supergrupo Espinhaço na Bahia e, loca1
ment,e, em Minas cerais (BRITO NEVES. et
.a]ii, 1979; BRITO NEVES
et alii, 1980, entre outros ) .
Um

Por out,ro 1ado, uma idade proterozóica infe
rior para o Supergrupo Minas é sugerida Índiretamente pelo pa_
drão geocronológico das rochas do embasamento cristalino no eua_

dril-átero Ferrífero (CORDAN] et a1ii, 19gO), além de argumentos
rel-acionados ã época de formação de piritas defrítiras em conglo
merados aurÍferos e de espessos pacotes de itabirÍtos (tipo tago
Superior), durante um perÍodo peculiar da evolução da crost.a
terrestre (ver, por exemplo, MEYER, 1991). Entretanto, para que
ocorra um consenso enÈre os pesquj.sadores do tema, há necessida-
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de de estudos estratigráficos adicionais tanto no Supergrupo
M1_
nas como no Espinhaço, aLém de novas determinàçbes radiométrjcas,
êspeciar-mente nas rochas da Formação Rio dos Remédios (incJ_uÍdas
no supergrupo Espinhaço na Bahia) , anteriormente datadas pe10 mé
todo U-Pb em zircões.
3.2, 4.

COBERTURA CRATONICA BAMBUf
GE NE

RALT DADES

No contexto do Cráton do São Franclsco, a
cobertura sedimentar BambuÍ assume relevância dada à sua expressi.va exposição geográfica e conotação tectônica. AIém disso, o
conheciment.o de sua evolução geocronológica é imporÈante para
a
elucidação do comportamento cratônico durante o proÈerozóico superi or .
Na área investigada (Àpêndtce 4) a cobertura
BambuÍ estâ representada pelas Formações Sete Lagoas e
Serra San
ta Helena que se distribuem segundo urn grande arco desde a re_
gião norte,até a oeste mostrando feições de erosão regressiva so
bre as rochas do embasamento cratônico. os sedimentos (notadamente pelitos) apresentam-se hori zontali z ados ou algo ondulados.
fnferências sobre a borda original da bacia foram efetuadas por
t'il\C HADO FILHO et alii
(1984) sjtuando_a nas imediações de Ol_ivei
ra, com base em ocorrência de sedimentos grosseiros com fraco me
tamorfismo e possivelmente correlacionados ao Grupo BambuÍ. Tra
ta-se de estreita car-ha sedimentax em contato tectônico com o em
basamento cristalino contend.o congromerados porimÍticos com
sei]
xos abundantes e retrabalhados, e sendo a matriz de natureza grau
váquica. Arenitos calcÍferos ocorrem sobre os conglomerados.

A Formação Sete Lagoas distribul_se ocupan_
.posição
do
de borda de bacÍa e apresentando_se em di_scordância e
rosiva sobre o embasamento metamórfico. Na regÍão ocidentar-suI
,
o contato da seqüência com a Formação canastra é de natureza tec
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tônica, o mesmo ocorrendo na região NE, poucos quiulômetros além
dos limites da área estudada em relação ao Supergrupo Espinhaço.
Já a Formação Serra Santa Helena ocupa posição marginal contÍgua
à Formação Sete l,agoa's ocorrend.o, contud.o , predominantemente I ao
norte do paralelo 200 de latítude sul .
ESTRATTGRAFTA

E

STTUAçÃO TECTÕNICA

termos históricos, a denominação "Série
BambuÍ" foi introduzida por RfMANN (1917) para rochas calcárias
que ocorrem próximo ã l_ocaLidade homônima em Mina5 cerais. Ape_
sar de seu uso ter recebido consagração na literatura geológica,
cou.be a DERBY (1880), originalmente, a adoção do termo ',Série
São Francisco" para caracterizar os sedimentos carbonatad.os e ar
gilosos af l-orantes no val_e do rio São Francisco. posterlormente, nos trabal-hos de PFLUG e RENGER (1973) e scHöLL (19721', f:oj- a
dotado o termo Supergrupo São Francisco para agrupar o Grupo Bam
buÍ e Grupo Macaúbas (além de outras unidades posteriores ã orogenia Lfinas ) .
Em

No estado de Minas Gerais, os Èrabálhos sobre a litoestrati grafi a ldo crupo BambuÍ foram iniciados por BRAN
CO e COSTA (1961), assunto este que tem sido abordado en .seguidas óportunidades (por exemplo, SCHöLL, 1973,. MARCHESE, 191 4a;
DARDENNE , 1978¡ CA¡,ÍPOS NETO, 1979).
,,

(op. cit.), abordando questões 1ígadas à correlação litoestrati gráfica ão crupo'BambuÍ no âmbíto
do Brasil CentraL, retomou em parte as idéias de BRANCO e COSTA
(op. cit. ) , sendo que as formações detrÍtícas inferiores ao conglomerado basal (Grupo Paranoá) foram exclufdas da r:r:-idade; a no
va subdj-visão defínindo-se da base para o topo pelas seguintes
DARDENNE

fornações:

- Formação Jequitaí, rest,rita ã base do crq
po narnbuÍ e representante de uma glaciação em escala continentat'.
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Trata-se de um paraconglomerado com matriz esverdea-ða onde flu
'
tuam seixos de quartz iÈos ' calcários , dolomitos ," chert', gn.i=".=l
micaxistos, granitos e vulcãnicas.

- Formação Sete L,agoas, incluÍndo a Formação Januária) : Ientes carbonatadas numa seqüência margosa-peIitica, constituindo um horizonte contÍnuo que exibe da base para
o topo uma sucessão caracterÍstica'
- Formação Serra Santa He1ena: folhelhos e
siltitos cínza esverdeados representantes de níve1.-chave na es
tratígrafia do Grupo BambuÍ, e que se intercalam entre 2 horizon
tes carbonatados.
!

caracterizada
pela alternância de calcários oolÍtícos e pisolíticos, cinåa escuros, fétidos, cristalinos, lenticulares, com siltitos e margas

- Formação Lagoa do Jacarê:

- Formação Serra da Saudade: folhelhos e
argilitos verd,es que Passam progressivamente a siltitos feldspáticos ou arcóseos em direção ao toPo.
i

rôr¡nação Três Marias: constituida porsí1
titos e arcóseos verde-e,scuros que se sobrepõem concordanle e

transicíonalmente aos folhelhos Se{ra da Saudade'
Em que pese ãs observações de camPo de DAE
DENNE (op. cit.), não comprovando a existência de uma discordãn
cia entre essas duas formações superfores, COSTA (1978) e MENE-

certos Iocais, conglomerados
na base de seqüências atribuÍdas à Formação Três Marias, que poderiam significar à existência de u¡na discordância na borda da
antiga bacia.
zES

e

MATToS (1978) d.escreveram, em

contÍnuídade aos estudos do Grupo BambuÍ,
uma redefinição da unidade no estado de Minas Gerais em base d".,
novos d.ad,os estratigráficos e criÈérios geocronológicos foi adoj
Em

05 9.
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'

'1978' 1981'ì: i
tada em recentes Propostas (PARENTI CoUTo eÈ atii '
Segundo'tais
COUTo' 19821 '
PARENTÏ CoUTO e Br;z, 1981 ¡ PARENTI
o topo nas Forma
revisões, o Grupo Bambuí divide-se da base Para
O Grupo Paranoá subjações Paraopeba, Três tílarias e Pirapora'
dobramentos Brasf
cente ao GruPo Bambuí, na região da faixa de
unidade distinta'
Iía, foi admitido nesses trabalhos como uma
mais antiga, com padrão geocronológico caracterÍstico'
Na Bahia, INDA e BARBOSA (1978',) utilizaram
ao de PFLUG
a termo Seupregrupo São Franciso em sentido s eme I]lante
Bambuí e una'
e RENGER (1973), empregando-o Para rochas dos Grupos
caracterís
de idade pós-Espinhaço, sedimentadas num tecto-facíes
DERBV'
tico de mar epiconÈinental' O termo Una foi criado Por
na bacia do rio Uná'
em 1905, para designar formações cal-cárias
INDA e BPiRBOSA
as quais estendem-se Para oeste e sul' Segundo
(apesari de e
(op. ciÈ.), o Grupo Una divÍde-se em duas formações
Salítre
xistirem setores que aínda não comportem taL divisão):
e¡n 4 ¡nem
(conjunto carbonático com pelitos subordinados ' dividido
de
bros) e a basal-, denominada Bebedouro (camadas conglomeráLicas
folhee metassiltltos, além de arenitos arcoseanos e

'

ardósias
de calcários) '
Ihos ferruginosos con níveis cal-cÍferos e lentes

(crg
A col"una observáda na chapada ao rreCê
na bacia do río
po una, Bahia) é comparável à do GquPq Bambuí '
do lrecê as seqüências iSão Francisco. com efeito, na chaþadá
congloinerátícos
nicíam-se na base com metassedimentos terríge'nos
ainda' netaargi litos '
(Formação Bebedouro), aos quais se associam
de calcário; quartziÈos
bancos de sílex e mesmo pequenas lentes
Na re19791 '
feldspáticos podem estar presentes (MISI ' 1976'
basais do Grugião da bacia do rio São Francisco' as seqüências
expressivas
po Bambuí podem estar ausentes' contudo' ocorrências
e na região do Alto
são observadas próximo ã serra do Espinhaço

em direção

ã

no sentido norte
, Jequitinhonha Prolongand'o-se
as unidades descrita6'/
Bahía e mostrando Perfeita identidade com
1984)' Nesse sentt
da Formação Bebedouro (M'ASCARENHAS et alil'
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(MORAES ð GUIMARÃES
'
do, a Formação Jequitaí e o Grupo ¡'lacaúbas
como
apontados
sido
têm
1930) na parte oríentaL de Minas GeraÍs
(DARDENequivalentes lítoestrati gr áfi cos da Formação Bebedouro
as correla
NE, 1978). No que se "refere às unidades sobrepostas
conforme apontar'an MISI
ções regionais são também possíveis'
de
(1976) e DARDENNE (1978)' o quadro da Figura 11' reproduzido
(op. cit' ) , mostra as correlações propostas
MASCARENHAS et alii
daunidadenosestad'osdeGoiás,I"linasGeraiseBahia.

Figura 11- correlações e nomenclaù:ra do Grupo Bambuí nos diversos
estados {DARDENNE, 1978, nodificado)
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referência ao Panorama tectônico' as ro
ao domÍnÍo do cráton
chas sedimentares de cobertura integram-se
em duas ocorrêndo São Francisco, separad'as pre ferenci almente
os gruPos apresen-/
cuas - Grupos Bambuí e una (Flgura 5). Ambos
Com

uma heranç'a
tam-se fracamente dobrados (ãs vezes configurando

dè
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estrutura

e com brando metamorfismof em especial
ao longo dos setores maqginaís. Na porção oriental do Cráton, o
Grupo BambuÍ apresenta-se afetado por importante tectônica de empurrão que causou o sé¡.r recobrimento pelas seqüências do Supergrupo Espinhaço e do Grupo Macaúbas. Estudos litoestrati gráficos
em rochas do Grupo Macaúbas na porção meridional- da serra do Espinhaço (KARFUNKEL., e KARFUNKEL , 19761 têm admitido sua divisão
nas Formações Californe (basal-), Terra Branca e Carbonj.t.a, be¡n
como uma subdivisão da Formação Terra Branca em três facies, uma
gLaci al-terrestre e duas glaci al-marinhas .
d.o embasamento)

No setor ocident.al , o crupo BambuÍ exibe au
mento de espessura bem como em facies metamórfica e <leformação.
Nesse contexto, COSTA et a1iÍ (1970) propuzeram um zoneamentg

faciológico para a unidade admitindo uma divisão ein três teçtono
grupos e indivìduali zando o Grupo Paranoá como seqüência distinta do crupo Ba¡nbuí. t.ectonj"zado. Por outro lado, DARDENNE (1978)
identificou a existência de cinco zonas de leste para oeste mostrando ao longo do domínio l-ateral o aumento. das deformações e
metamorfismo naquele sentido. Os contatos entre as diversas zonas são bruscos e limitados por grandes acidentes tectônicos. Em
adição, CAMPOS NETO (1979, L984), estudando parte do domínj.o externo. da faixa Brasflla na região de Vazante - paracatu -" UnaÍ
(oeste de Minas Gerais) individualÌzou para o crupo Paranoá três
zonas p a leogeográficas distantes. A bêcia do Grupo Paranoá teve de
senvolvi.mento de fàcies distrÐstas me'ri di anamente de leste para oeste, co¡n a sedimenèação atingd.rdo cerca de até 2000m de espessura.
As três zonas mencionadas foram mais tarde recobertas transqressivamente pelas seqüências relativas à cobertura BambuÍ.
referência ã faixa BrasÍ1ia, conforme a
pontaram MARINI et alii (1981, 1984), os dados estratigráficos,
tectônicos e geocronorógicos exlstentes são ainda insrrficie¡rtes
/para determlnar com precisão sua exter¡são geográfica e as rerações
com as unidades geotectônicas adjacentes. Entretanto, ê o domÍ_.¡
nio onde aparecem os tÍpicos dobramentos holomórficos combinados
. Com

. 062.

,:t.
extensa tectónica ruptural, parâmetros utilizadb" nttu "o'"'o
gurar a borda ocidental ,do cráton do são Francisco. relativamente à cobertura pouco dobrada do Grupo Bambuí, que ocorre no inte
rior daquela entidade'l
com

CAPÍTULO 4
GEOCRONOLOG I A

Rb-Sr
Os estudos geocronológicos

e Pb' K-Ar

os eventos tectonomagmátiPb definiram para a área investigada
geológicas. Tais even

unidades
cos maiores impostos às diversas
durante o Proterozóico demonstra
tos desenvolvidos no Arqueano e
domÍnio crustal sugerindo' adideste
policíclico
caráter
õ
ram
a evolução tectônica do ouadrílátecionarmente, correrações com
do Cráton da
e adjacências' além- de outros setores'

ro Ferrífero

São Francisco '

obedecem a
As discussões a serem efetuadas
caracterizados geocrono rogicamente

cronofogia dos eventos,
Ferrífero é prido
Quadrilátero
domínio
o
geográfÍca'
por área
o cenário radiométrico refornecer
vísando
discutido
meiramente
gional Bré-existente'
uma

:

I

i

4.1,

DO OUADdILÁTERO FERRfFERO
OUADRO GEOCRONOLÓGICO

disponível para o doé apreciávelI contando com
mínio adjacente à área investigada
refe
U-Pb) ' As rochas datadas'
e
K-Ar
(Rb-Sr'
datações
80
mais ile
suas supracrustais' além de
rentes ao substraÈo metamórfico e
de domínio crustal estávelÈraÈar-se
revelam
ados,
assocj
granitos
Arqueano Transamazôni
antigo com ldades pertencendo aos eventos 1g'7Tt ' CoRDANI e TEI
1961; HERZ '
, co e Brasiliano (HERZ et alii '
1980; TEIXEIRA ' 19821
XEIRA, 1979¡ CORDANI et alii'
O acervo radiométrico

' 064'
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As idades radiométricas relatadas na litera
em minerais setura são, em grande parÈÇr referentes a análises
relatiparados'através das metodologias Rb-Sr e K-Ar' Aquelas
potásicos) possuem
vas ao príreiro método (ánalisadas em feldspatos
(idades entre 970
resultados desprovidos de significado geológico
dos átomos de
e 2300 m.a.) e são explicáveís pela redistrÍbuição
por exemplo' o ci
estrôncio em eventos lermais importanÈes como'
em mus
clo Brasiliano. Apenas duas dataqões Rb-Sr convencionais
covitasdeumanfiboliÈoconsideradopré-MinaseummicaxlstoRio
dasvelhasfcomidad.esdaord,emde2,lb'a"sãoconfiáveiscoadunando-secomoquadrogeológico/geocronológicoexistente.Já
valor interpretativo,
as anáIises Rb-Sr em rocha total, de maior
isocrônico'
"UU
estão aquÍ ínterpretadas através de diagrama para rochas do
.:* Comesfeno
e
zircões
ção, dados recentes U-Pb em
(ao sul do QüadriláÈero Fer
plexo Bação e imediações de Barbacena
e DEMAIFFE (com' eècrirífero) foram intexpretados por DELHAL
ta) ' estando aqui também discutidos'
domí
O conjunto de datações Rb-Sr para este
específica (e äqui não
nio, proveniente de consuLta ã literatura
revisto num diagrama iso
Iistado no APêndice 2l , ê presentemente
que Pese a extensa região
crônico de referêncía (Fiitura ,12) ' Em
a unjdades dis
abrangida pelas datações '' com amostras Pertencendo
global cons€ruído possibilitintas e não cogenéticas,' o diagrama
maiores de homogene ização
ta delinear a Presença de três evenqos
caso como reLatado anterior
'
de Sr, con exPressão regional' tt¡esle
isotópicas stø 7 /
relações'
das
imPrecisão
certa
mente' aceita-se
Srgsiniciaisfaceanãocogenelicidadedasanostrasestudadas.
(150'
As a¡nostras da região de Barbacena
com idade em torno
L52, . 47, LAg,I53) produzíram um alinhamento

de3b.a.comopodeservistonodestaqueampliadodaFigural2.
baixas (<2) e perfeiÈae" r"f.ca." RbsT/Sr86 são relativamenÈe
os uerrenos arqueanos estu,,nente comParáveís com as obtidas Para
quimismot aliado ao padrão''
dados na região mais a oeste. Este
considerar a idade 'ob-"
radiométrico de áreas adjacentes permitem
tj.da como geologÍcamente signi ficaÈiva'
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isócrona com idde de 2,75 þ.a. foi dei,
finida para conjunto de pontos analÍticos vincuiados ao Comp.Iexo
Bação, sendo as amostras provenientes das imedlações de ftabirito (Am-179, JD I34). "Entretanto, várias outras anáIises referem
-se a rochas do embasamento da área de Mariana (VR IOA, IOB, VR-5), da região de Barbacena (153), como tarnbém de representantes
do granito "Congonhas do Campo" (JD 127D e I23B) . O resultado ra
diométrico é aqui interpretado como a época de formação generali
zada de rochas no Quadrilátero FerrÍfero, incluindo.as granitiza
ções, também de maneira semel-hante ao constatado para a área investigada presente[ênte e demais setores do Cráton dorsão Francisco. Al-ém disso, vale ressaLtar que a relação iniclal da ordem
de 0,703 coaduna-se com padrões isotópicos encontrados em isócro
nas a nÍve1 de afloramento obtidas pelo autor, para o presente
trabalho.
Uma

Por outro lado, a isócrona corû idade de
2100 m.a. (R.f . = 0,7041 representa a atuação do event.o responsá
ve1 por uma recristalização sintectônica regional durante o qual
as rochas regionais (e a maior parte dos seus minerals) adquiri
ram suas caracterísÈicas 'peculiares. Neste conjunt,o, inclui - se
outra amostra do granito lcongonhas do Canpo (JD I23A) esta, porém, exíbindo alteração ó que teria causado seu rej uvenescimento i
sotópico. O agrupamento. de idades transamaz6nicas é aqui. relacionado ao chamad.o "diastrofismo Mi.pas " que t.eve importância relevante na evoLução geológica regiohal.
Anostras de corpos graníticos conD os de tipo
Borrachudos (JD 1364) e peti (JD l3g), de possíve1 origem meÈassomática segundo SCHORSCIIER e LETERRIER (1980), ou de outras intrusões (JD 1228) indicam serem d.e geração pós-transamazônica, exibindo s istematí camente alt,as relaçôes RbsT/sr86. De outra par
te, algumas amostras do embasamento situaram-se entre as lsócro,nas de 2,75 e 2,I b.a. (VR 9, JD 130, ,JD 129, JD 133, HR 5).
Podem ser inÈerpretadas, tentativanente, cono produto de rehomo-.2
ge neizações isotópícas parciais de rochas mais velhas, atingidad
\
pelo event,o de idade transamazônica.

.067r.

Os resuftados U-pb inéditos diqponÍveis pa_
rochas do Complexo Bação referem-se a amostras granÍticas ao

ra
sur de rtablrito (JD 130, JD 131), anteriormente analisadas pelo
método Rb-Sr (Figura I2l . constata-se um padrão d,ecorrente de
sucessivas perdas de pb durante eventos do proterozóico l,lédio e
superior, influenciando no comportamento das análises no diagrama concórdia. As inÈersecções superiores obtidas para zircão e
esfeno da anostra 131 e para dois zircões d.a amostra 130 indica_
ram idades, respectivamente , de 2920 e 25iO n.a. coerentes com a
ldade Rb-sr isocrónica anteriormente comentada. A dispersão dos
pontos em direção à interseção superior da Concórdia foi inter_
pretada por DELHAL e DEMA]FFE (com.escr. ) como devida à influên_
cia do evento de 2100 m.a., conforme sugeriu o estudo Rb_Sr. Já
a intersecção inferior para ambas as amostras indicou idade de
cerca de 760 m.a., interpretada como reflexo de pdrda episódica
de Pb relacÍonada ao cicr-o Brasir.iano. Aliás, idades K-Ar 'em ro
chas metamórficas do euadrirátero Ferrífero registram freqüentenente valores brasilianos, o mesmo ocorrendo para o maEmatismo
básico anorogênico e para algn:ns corpos pegmatÍticos da região meridional crat6nica, como será discut,ido posteriormente.
O pgdrão, geocronológico

K-Ar (e Rb-Sr em mji.r

nerais) para rochas do eUadrilátero Ferrífero mostrou_se heÈero_
gêneo. os resurtados radiométri"cos aparentes distribuÍram se
nun prolongado perÍodo de tempo, ent,re 450_2900 m.a. (Flgura 13)
exibindo, cont,udo, generalizada corlêentração de idades na época
450-650 m.a.. Rochas que acusaxam Ídades Rb-sr em rocha total
arqueanas most,raram val0res K-Ar brasi-l-ianos tanto no Quadriláte
ro FerrÍfero como na região de Barbacena. Seguramente, este com
port,amento demonstra o notáve1 aquecimento regional imposto por
influência do desenvoLvimento do ciclo Brasi.Liano, mafginalmente
ao Cráton do São Francisco.

Alguns resultados radiométricos K_Ar em mÍ
,
cas, anfibólios e rochas Èotais mostraram-se mais antigos, com i
dades aparentes no intervalo de tempo 750-1250 m.a.. Essas ida_"
des devem-se aparentemente. a perias parciais de argônio e,
cono
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tal , não têm necessaria¡nenÈe validade geológica. Esse comporta
mento geocronológlco é tÍpico de áreas com evoluçãoo policfclica
em que os minerais são re j uvenescidos total ou parcialmente pelo
escape de argônio. Por outro lado, pelo menos uma j-dade K-Ar em
granodioriÈo do Comple'Îo Bação é surpreendente. Trata-se da ida
de de 2400 m.a. obtlda em bioÈita send.o desconhecida a causa da
retenção de argônio por parte do mineral-, apesar do aquecimento
brasiliano superimposto ã reglão de borda cratônica.
FinalmenÈe, cabe um breve comentário sobre

3

recentes anál-ises isotópicas de Pb efetuadas para espécimes de
gal-enas coletadas nas proximj.dades da Mina de Morro Velho. As i
dades modeto de 2490/2570 m.a. (Mina de Bicalho) e 2710 m.a. (Mi
na de Bela Fama) Fossibllitan estabeJ-ecer uma geração arqueana pa
ra a mineralização de galena e, conseqüentement,e , para as rochas
hospedeiras perÈencentes do crupo Nova Lima (THORPÉ, com. escrira) .

interpretat,ivas e fe bradas por
R.THORPE com anáIises sirnllares de depósitos auriferos do escudo
Canadense, sugerem que a idade de 2,7 b.a. é mÍnima para o depósito de Bela Fama e muito' próxima da idade verdadeira. Alé¡n dis
so, pelo menos uma dataç{o RbTSr convencional pré-existente em.
micaxlsto Rio das VeLhas (2,7 b.a., já relatada) pareçe con
fírmar a sigmificância geológica da idade aparente Pb modelo. Já
os resultados em torno de 2500 n.aJ, representarian a época da for
rnação ou remobilização das galenas ãa t4ina de Bicalho.
As ex traPolações

4,2. 0rscussÃo Dos RESULTADoS DA ÁREA TNVESTTGADA
As determtnaçôes radJ-ométricas processadas
'pelo autor nos terrenos meÈamórficos craÈõnicos da área e¡n estudo, utilizando os métodos Rb-Sr, Pb-Pb e K-Ar, e interpretações,

.070.

íntegradas definiram o Arqueano e o proterozóico fnf;erior
como
os perÍodos prÍncipais no contexto evolutivo e, como tal, as d.is
cussões obedecerão à essa cronologia. para localização geográfi
ca das amostras o leiÉor deverá consultar o Apêndice 5, em con-

junto

com

o

4.2. 1 .

mapa geoJ-ógico.
ARoUEANO

De modo generalizado

os processos formado-

res de rocha na área em estudo relacionam-se geocrono Lo gi camente
à época arqueana, pois a maioria das datações Rb-S.r em rocha toÈaL (isócronas de afloramento, isócronas de referência e dÍagramas), além dos dados isotõpicos de pb, definiram idades enÈre
3,0 e 2,6 b. a..
As idades Rb-Sr mais antigas da região em
paut,a foram constatadas para a região ocidental cratôrli.ca, já nas
proximldades da cobertura sedimentar BambuÍ. As rochas anal_isadas são provenj.entes da rodovia MG-25, altura de Campo Bêlo, Èra
tando-se predominantemente de gnaisses bandados de composição gra
nodio

rÍti

ca
I

e iåóo.orr. Rb-Sr de referência com seis pon
tos indicou idad.e de zge,st+a m.a. para uma razão t"t;;.;.-;r;;t
Sr86 (R.ï.) = 0,7012!0,0014. (Figura 14). Esta baixa.ut.cão i rr:clal coaduna-se com uma origem priáár..a para os maÈeriais ana.Li-,.
sados. O MSWD obtido (da ordem de 3,7) era de certa forma esperado face à amostragem referir-se a um perfil de aproximad.amente
40 kn e, como tal , havendo possibilidade das rochas não serem ri
gorosamente cogenéticas, apesar de íncluirem-se num mesmo conjun
to d.e gnaisses e migmat.itos físicamente contÍnuos. Ent.retanÈo,
duas amostras pertencentes ã isócrona (lIT 6A, 6B) corresponclem a
um únj.co afloramento de rocha gnáissica o que confere confiabili
dade geotógica à Ídade isocrônica. Nesse afloramento, xenóIitos
de gnaisse regional são observados, o que implj.ca em assumir, pa,
ra a época datada, processos de acre ção/di ferenci ação associadoé
\,
à anaÈexia parciaL.
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(
gnaisses
os
de composj-ção granÍtica - graib_
diorÍtica da região de Esmeraldas (APT¡II 1) e CachoeiÃ:a dos l¿aca_.',.
cos (APWT 2) Índicaram em diagrama isocrônico Rb-Sr de referên-. t
cia idade de 2831r149 m.á. (Figura 15). O estudo geocronológico
particular por afloramento foi inviabrilizado pelas relações Rb97 /
sr86 muito semelhant,es em cad.a caso. ¡ razão iniciaJ. de 0,700 t0,001 implica obri gatori amente nu¡na origem primária para os ma_
teriais e o MSWD da ordem d,e 4,78 pode ser expricado de manelra análoga ao do conjunto anteriormente discut,ido (regi.ão de cam
po Belo).

s os afloramentcs observam-se aplitos
e veios quart zo-feldspáticos seccionand.o o granitóÌde, send.o que
os prineiros foram também analisados pelo método Rb-Sr em rocha
total (Figura 16). ConstaÈa-se geocronologicamente um resultado
isocrônico de 2803!70 m.a., id.ade praticamente idêntica ã obtidJ
para os gnaisses, porém aqui exibindo menor erro experimental.
Demonstra-se assim para os afloramentos estudados que ambos os
processos - geração dos materiais e colocacão (tardia) dos apli_
tos - referem-se ao Arqueano.
Em

ambo

Na imediações de Itaúna afloram gnaisses de
composição tonalÍtj-ca exj.þlndo grau variáveL de nrigmatl zação.
Tais rochas foram estud"aå" p.'fo método Rb-Sr através de coleta
na ped.reira homônima, tendo sÍdo selecionado.s seis espéclme'ê em

rocha totaL- A isócrona construÍda,. de confiabilidade analÍtica
graças à boa distribuição e alinhaménto dos pontos, forneceu 1da
de ô.e 2727!17 m.a. para uma R.I. = O,7OO?2 t0,00050 (Figura 17). O
MSWD da orden de 1,5 é compatÍvel com a'amostragem a níve1 de a_
floramento o que corrobora com u¡na cogeneticidade dos materiaís
analisados. Fica assljn, uma vez nais, demonstrada a presença de
rochas geradas no Aiqueano, aqui em setor próximo à extremidade
ocident,al do Quadrilâtero FerrÍfero.

adição, foi efeÈuada amostragem ao 1on_
go da rodovia ltaúna-I tatiaiugu percorrendo a unidade basal, por.
aproximadamente 4 km. Novamente, os representantes IÍtológicos¡
Em
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são gnaisses tonatíticos com migmatização variável seccionados,
por vezes, por diques pegmatóides com várias direçõeis. A lsócro
na Rb-Sr de referência construída incl-ui os pontos da pedreira
Itaúna (SBI{T 1, discutidos acima) , com a adição dos pontos WT 24
l1 e 2l , W'I 22 e lî¡I 25 . O con j unto formad,o por onze análises (Figura 18) registra uma idade de 2798!43 m.a. interpretada como a
época de formação original dos materiais, fato corroborad.o pel-a
baj.xa relação inicial (0 , 7 0 0 1 6 J 0 , 0 0 0 7 5 ) . Note-se também, a melhor qualidade desta idade isocrônica em relação à obtida para a
pedreira rtaúna, face às relações Rb8 7/sr86 mais favoráveis das
amostras w'I 24 e wT 25. Cabem, finalmente, alguns comenÈários a
respeito de duas amostras coletadas pouco ao sul do afloramento
WT 25, referentes a gnaisses cataclásticos migmatizados. Essas
a¡nostras exibem ao microscópio al-teração secundária e efeitos ex
Tanto E
pressivos de deformação (WT 26.1 e 26.2¡ Apêndice 2).
fração melanocrática (wT 26.21 como a leucocrática (i{T 26.11 índicaram idades anômalas ao padrão geocronológico do perfil itaúna-Itatiaiuçu o que demonstra a necessidade da utj..lização de amostras bem preservadas para um estudo radiométrico confiáve1.Em
ambos os casos, as alterações afetaram s Í gni fi cativamente os valores, os quais não possuem valtdade geológica.
l,t:-gmâtitos foram estudados geocronologícamente na região de Divinópolís, através de amostragetn da pedreira Moûra Coelho. Afloram al-i biotita gnaisses de composição gra
nodiorítica, cujo estudo radiométriFo Rb-sr em rocha total prodg
ziu diagrama isocrônico de excelenté qualidade analftica. As qua
tro amostras analisadas exíbem boa distribuição ao longo de isócrona com idade de 2754!48 m.a. para uma relação' inicial- de 0,71050r

0,00056 (Figura 19). o baixo MSI{D (0,316} reflete a cogeneticidade da amostragem, Ressalta-se aqui a elevada R.I. evÍdenciando significativa residência crustal anterj.or dos materiais datad.os, processo que poderia ter envolvido até parcelas de sedimentos,de forma a explicar tal razão isotõpica anormalmente alta. De
,qualquer modo, o padrão geocronológico discutido indicaria sucessj.vas acreções crustais durante o Axqueano tardio (2,9 ' 2'7
b,a.), na área investigada
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As rochas migmatÍÈicas prolongam*e para su- ',/
deste, onde foram amostrad.as em pedreira nas imediações de Cláu-.
dio. Nove espécimes em rocha Èotal foram sel"ecionados para processamento geocronológí'co, conforme vísualizado na Figura 20.Nes
te caso, configura-se uma concentração dos pontos analíticos al- go distantes da orígem do dj-agrama, pre judicand,o o controle da

relação inicial Sr87/Sr86. ALém disso, forte desequilíbrio isotópico foi evidencíado através de uma excessiva dispersão dos pon
tos em relação ã reta traçada. A idade em torno de 2700 m.a.com
alto erro experimental confirma, contudo, o padrão radiométrico
arqueano já caracterizado para rochas semelhantes dó perfil ltaú
na-ItatiaÍuçu e da regíão de Divínópolis.

o estudo radiométrico Rb-sr do domínio lito,
lógj-co de composição granítica (Santo Antônio do Moñte e ltaÞece
rica) mostrou-se problemático. Na primeira localidade, efet'uou-,
se coLeta em pedreira de rocha granitóíde de cor cinza a rósea e
granulação média, bem preservada de alteragões intempêricas e
esforços dinâmicos. Mineral-ogicamente, a rocha é constituÍda de'
plagioclásio, microclineo pertÍÈico (primário) , quartzo e bíotita estarpor vezes, com d.uas orientações. Como acessórios aParecem titanita, opacos, epiqoto g granada.
Figura 21 mostra, expre'ésiva
dispersão isoÈópica configurando um "!.eque de pontos analíticos a
qui interpretados, de modo tentativo',. cô¡n o auxÍlio:de duas "1só
cronas" subjetivamente fixadasT cujas idades correspondeni aproxi
madamente a eventos homogeneizadores maiores da átea investigada.
Nesse contexÈo, aparentemente ê sugerid.a idade arqueana Para o
granitóide com base na posição das amostras WT 15Al e lVT 14' esta coletadas mais ao su1 da pedreira, em afloramento na rodovia.
Re j uvenes cimentos isotópicos parciais de Sr causados pela atuação do ciclo Transamazônico explicariam a posição dos pontos ent,re as d,uas retas de referência (anostras WT I5B, 15C1 e 18-2),
sendo que as amostras restantes (WT I5D2 , L5P.2 e 15C3) teriam si './
do mais fortemente afetadas. Esta interpretação, todavia, neces ''
sita de melhor controle geocronológico, sendo interessanta a*pt" \
O diagrama da
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gar a metodología Pb-Pb, de maneira anátoga ao real-ízad.o p.ru,ás
litologias desse domÍnj-o que afloram na região de Itapeceríca.
ftapecerica, a amostragem realizou-se na
pedreira Ãgua LÍmpa, gFde a rocha apresenta-se semelhante macros
copicamente às exposiçôes de Santo Antônio do MonÈe. Em termos
de quimismo, contudo, hâ diferenças significativas no presente
caso quanto aos teores de Sr (entre 100 e 50 ppm) e Rb (entre 300
e 130 ppm) das amostras. Dessa forma, as relações Rb87/Sr86 anor
mal-mente el-evadas (de 3,5 aÈé 11,5) teoricamenÈe favoreceriam a
obtenção de idades convencionais confiáveis. Ent,retanto, no estudo em diagrama isocrõnico Rb-Sr (Figura 221 , os pontos analÍti
cos não lograram definir u¡na j.sócrona de boa qualidade.
DeIinea-se apenas una idade próxima a 2660 rn.a., porém. com elevado
erro, e uma relação inl-cial da ordem. de 0,75. O MSI{D calcul-ado
(da ordem de 19) parece lncompatÍve1 com a situaçã9 geológica dá
amostragem, seguramente cogenética, demonstrando a necessidade
de apoio de outras metodologias isotópicas para elucidar a evolu
Em

ção dessas rochas.

Para Èanto, três espécimes do granitóide
(WT 19. 1 , WT 1 9.3, 'rfT 19.,6) foram selecionados para datação pelo
método Pb-Pb, em conjunto com amostrîas do migmatito de Cláudio
(WT 17, quatro amosÈras.) J ¡, opcão do estudo conjunÈo dos dois a
floramentos fundamenta-sé na t,entativa de definição cronológica
d.o evento original de mifmaÈização e anatexia ocorrid.os na área
em pauta. Além disso, em ambos os ,casos, o est,udo radiométrico
Rb-Sr não logrou definir precisamente a época de honrgeneização i
sotópica principal de Sr.

23, define-se uma isócrona de boa
qualidade com valor de 2732 (+20-21) m.a. para ur = 8,11!0,12. A
posição das amostras WT 17 à esquerda da isócrona do pr:imeiro es
tágio para 2730 m.a. é uma clara demonstração de que a evolução
isot,ópica de Pb para as rochas ern questão não pode ser descri
'ta por um modelo simples em dois estágios.
Além ¿isso, o ul
situa-se já no limite superior do inÈervalo tÍpico ænsiderado pai
Na Figura
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ra materj-ais arqueanos (7,5-8,0),

existência d.e remobilizações importantes de pb durante uma evoluçãoåanti ga. Em
base desses resultados não é descartávet a hipótese dos materiais serem ainda anteriores, à maneira dos gnaisses da região
de Campo Belo (a oesté) datados pel_o Rb-Sr em isócrona, em cerca de 2,9 b. a. .
sugerj_ndo a

os dados radiométricos exlstentes para o do
mínio de Pará de È1Ínas, Carioca, pitangui, Nova Serrana, Torneiros mostraram-se interessantes. Ocorrem ali gnaisses predominan
temenÈe granÍt,icos que foram estudados pelo método Rb-Sr em rocha total-. As dataçôes Pré - existentes relatadas' em trabalho
de BESANG et alii (19771 , foram interpretadas através de doÍs conj untcÊ
pelo método Rb-Sr em rocha t,otal. O prÍmeiro conjunto, constituÍdo por gnaisses tipo "Carioca" (de .composição granÍt.ica) ,prp
venientes da BR-262 ao su1 da localidade hom6nima,' indicou idade
isocrônica Rb-Sr de 24LO!34 m.a. e R.I. = 0,70645!0,00070 (níguta 24l, . O segundo conjunÈo de al¡Þstras refere-se a. granitos e granodiori.tos das imediações de pará de Minas e pitangui ("granito
Pará de Minas"), tendo sido obtida uma idade isocr6nica Rb-Sr de
referência de 24351 27 m.a. para R.I. = 0,70319r0,00034 (Figura
25r. Ambas as idades foram interpretadas pelo autores (op.cit.)
como representantes das Çpocas, respectivamente , de anatexia e
r"
formação das sultes estudadas,
decorrer dos trabaLhos de campo, o auÈor
teve a oportunidade de coletar amostras adicionais com o objetivo de melhor estudar a problemática geocronológica apresenEada pe
Ia obtenção de padrão de idade distinto relativamente à área investigada. As coletas dos anatexitos "Carioca" foram feitas nos
afloramentos estudados por BESANG et alii (op. cit. ) ao longo da
BR 262, ao passo que o chamado granito "pará de Mlnas" foi coletado em pedreira recém-aberta nas proximidades de Conceição do
Pará, onde aflora rocha granÍtica co¡n intr.usões ap.lÍt.icas.
No.

A Figura 26 apresenÈa o.diagrama Rb-Sr para
rochas da pedreira Torneiros, ô qual forneceu ídade de 2233 t 96
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m.a. para R.I. = O ,7 0 67 9 x0 , 0 0 1 1 I . Na opinÍão do autor, o resrlLtado radionétrico é confiáveL face ao baixo t4SwD obÇdo (da ordem de 0,6) e pela amostragem seguramente cogenética.
Sugerese assim a existência de rej uvenes cimentos parciais transamazôni
cos no domÍnio comenta'ilo. A relação iniciaJ- elevada inaica r¡n re
trabalhamento de materiat pré-existente, quando comparada ã" r.]
zões isotópicas encontradas para a maiorla dos conjuntos datados

.

É interessante notar, todavia, que uma inÈerpreÈação integrada (Figura 2'71 de afloramentos próximos pertencentes à unidade geológica (afloramentos AP!{T 3i 8, 9 e gnais
ses "Carioca" de BESANG et a]ii, 1977). permitiu evidenciar a
existência de dois eventos maiores de homogeneização isotópica
de estróncio. No diagrama de referêncÍa Rb-Sr obÈeve - se idadç
de 27 16!1 61 m.a. (R.I. = 0,7020910,OO217l para todó o conjunto a
mostral. Evidentemente, face ã extensão do domínio, ocorre uma
dispersão dos pontos relativanente ã ret,a J.socrônica, fato compa
tÍvel com o alto MSI^ID, porém não des caracterizando a idade arquea
na obt,ida. Esse raciocínio é aparentemente reforçado pelas amostras AP!{T I (Fígura 27), cujas frações 8G e 8C coadunam-se à
lsõcrona de idade 2,7 b.êt., ao passo que a amosÈra API{T 8D relaciona-se claramente ã id4de isocrônica de 2,2 b.a.. Vale também
acrescentar que iàades isocrônicas Rb-Sr transamazónicas , fonam
confirmadas em vários afloramentos da área en estudo, como será
visto adiante.
base nos dados disponÍveis é
viável supor que o fechamento original do sistema Rb-Sr teve escala inter-af loramentos (da ordem de quilômetros) havendo, no en
tanto, rehomogenei zações de Sr posteriores a nÍveI de afloramento, como no caso do conjunto API{T 9 e daquele estudado pcr r BESANG
et alii (op.cit,. ) (por exe.nFlo. aÍÞstras 4L1315, 1323, 1324, FÍgura 27).
Em suma,. com

No caso do chamado granito "Pará de Minas",
raciocÍnio análogo parece ter vaLidade, face ao padrão geocrono-/
lógico obtido. O conjunto anal-isado contém seis novas datações'
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OA REGIAO PARA OE MINAS- CARIOCA

t,5

ROCHAS

al-ém

das quatro originalmente repoxtadas por

BESANG

et alii

(1971L

A representação das dez análisS num diagrá;
ma Rb-Sr integrado reflete imediatamente dispersão excessiva dos
pontos e um MSWD elevado (5,7 l, o que levou à busca de interpreta
ção alternativa. Nessb contexto, verifica-se que a opção d.e con
siderar as amostras AL 1311, AL 1309, SFWT - 01C e SFWT- O2B em
separado produz diagrama isocrônico Rb-Sr de referência com idade de 2623t22 m.a. para R.I. = 0,70162!0 t00021 sendo o MSWD dê.,
0,17 (Figura 28), Já ao se consideraï um conjunto com sete pontos (Figura 29) é obtida idade de 2421128 m.a. e R.I. = 0,703311
0,00039 (MSWD = 1,94) sendo o resuLtado comparável àqueles regÍs
trados no trabal-ho de BESANG et al-ii (1977 \ . fÍm ponto anau
tico restante (SFWT O 1F) exclui-se do ænjunto reveLando-se ain
da mais jovem; sua idade Rb-Sr convencìonal é de 2119t62 m.a.
(Apêndice 2).
I

Pelo exposto, é 1Ícito propor uma idadà pri
mária arqueana preservada para as rochas granÍticas de pará de
l4inas - Pitangul - Conceição do Pará, temporalmente correlacione
da aos demais terrenos netamórficos adjacentes datados,e invalidando, portanto, a proposição do granito "Pará de Minas" ser de
natureza intrusiva. Por ôutro Iado, a idade pródma a 2400 m.a,
parece representar uma é¡þca preferenciaL de colocação dos aplitos (Flgura 29) e de rehomo genei z ações isotópicas significativas
vinculadas, a nosso verr,a processos do Proterozóico Inferior
(mant,eamento da "estrutura Pará de ¡Vinas" ). Esses processos seriam È ambé¡n a causa dos re j uvenes cimenÈos diferencials de Sr interafloramentos.

:

Resultados interessantes foram também obtidos para o domínio granulÍtico de Desterro de Entre-Rlos. AIi
as rochas apresentam-se, em geral , com metamorfisrþ.na facleè anfi
bo lito alto, porém ainda sendo encontrad.os local¡rénte enderbitos.
A isócrona Rb-Sr de referência construfda agrupa amostras da li/tologia tÍpÍca de Desterro de Entre-Rios e de u¡n enderbito, este
aflorante na região de O1iveira, produzindo uma Ldade de 2566t53',2
I
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MSWD da orm.a. para uma R.I. = 0 ,70624x0,00144 (Figura 30)' O
å
dem de 0,64 evidencia a cogeneticidade do material èstudado fornecendo, em conseqüêncj.j, segurança à hipótese de que o valor ra
díométrico seja referente ao reÈrabalhamento de materiais mais
antigos.

outra parte ' o conjunto de amosÈras dos
afloramentos APWT 17 e 18, com a adição de amostras próximas
(APWT 1g, 211 foi também selecionado para análises isotó9icas de
Pb nos laboratórios de geocronologia da Uníversidade de Oxford'
os resul-tados preliminares em minerais sugerem !rma' idade em tÔrno de 2,1 b.a. Para Parte das anostras (BASEI , inf. verbal) corroborando com a existência de superimposição metamórfica de idade transamazônica no segÍmento crustal arqueano da parte meridiona1 do Cráton do São Francisco.
De

Cabe também comentar o padrão geocronológico obtido para os gnaísses quart zo-diorÍti cos da pedreira olivei
ra (SI"9lT 14). Petrografí camente , a paragênese observada refere-

se à facies anfibolito havendo, entretanto, indícios da rocha
ter sofrido forte reÈrornåtamor fi smo (diopsídio, passando a anfì
i
bóIio) .
Sete amostras,. selecionadas para processamen
to geocronológico indicaram padrão'l sernelhante àque 1e dos gnais
ses granÍticos de Passa-Tempo, anteriormente discutidos- Consta
ta-se no presente caso, dispersão significat¡va dos pontos a
nalíticos no diagrama Rb-Sr (Figura 31), sendo possÍvel apenas
delinear uma idade em torno de 2500 m.a. Para um rehomogeneização isotópica aparenÈemente ocorrida a nÍvel do afLoramento. En
Èretanto, forte perturbação posterior do sistema Rb-Sr ocorreu
haja visto a posição da amostra SFWT 148, claramente abaixo da

reta traçada. o fenõmeno abrangeu inclusive a escala regíonal'
face ao padrão semelhante encontrado em conjuntos radiométTicos
de situação geográflca adjacente. Em nossa opinião, esses prol
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,1"
cessos diferenciais de rej uvenesclmento isotópico eãtariam associados ã at.uação do "diastrofismo MÍnas" , conforme será comentado adiante.
IDENTIFTCAçÃO DE UMA PROVINCIA GEOCRONOLÔGICA NO ARQUEANO TARDI

O

O conjunto de dados radiométricos

anterior-

mente discutido demonstra a importância dos processos Èectonomag
máticos vinculados à evolução crustal- durant,e o Arqueano tardio
sendo interessant,e, nesse contexto, tecer algumas considerações
adlcionais sobre os diferentes padrões de idade obtldos.
Nwna tentativa de caracterj.zar as épocas sig
nifÍcativas em termos d.e processos de acre ção/di ferenciaç ão e/ou
de retrábalhamento crustal proced.eu-se a um exame integradÖ dos

reGultados isocr6nicos Rb-Sr e pb-pb de idade arqueana através
de uma representação gráfica (Figura 32). O esboço configura uma tentat,iva de interpretação acerca da situação geotectônica da
área invest,igada não caracteri zand.o , neces s ari amente , un modelo
fíxista que não Ieve en conta ufna mobilidade horizontal entre unidades, no tempo geológico antigo.
t,
com base na simbologia

radiométrica del_inea
-se claramer¡te u¡na provÍncia de idade arqueana para grande parte
da área investlgada havendo, contuáo, na extïemidade sul uma pre
vÍncia de Ídade prot,erozóica inferior (conforme será discutido o
port.unamente ) , cujos registros ocorrem'também no setor noroeste
(região de Bom Despacho). Provavelmente integrado à provÍncia
arqueana estaria também o anfiboLito WT-34 (ver sua local_ização
na figura) , cuja idade aparente K-A.r é da ordem de 2,56 b.a..Tor
na-se claro, todavia, que a delimitação aqui proposta Èem caráter preliminar e tentativo sendo que uma me l_hor definição geográ
fica poderá ser alcançada com dados isotópicos adicionais.
Conforme descrito na literatura

(por

exem-
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MOORBATH,

1975,.

e

-

1981) taisu províncias
datariam grosseiramenÈe o d,esenvo lvimento de eventos geodinâmicos permitindo extrapotJcões a respeiÈo da evolução geotectôni_
ca. Como decorrênci a, des s a concepção, ficam caracterizadas (com
base na geocronologj_a efetuada paxa a área em pauta) sucessivas
acreções /di ferenci açôes do manto superlor/crosta inferior
combin adas corn etapas subordinadas de retrabar-hamento
crustar. d,urante
o Arqueano tardio (2,9 - 2,6 b.a.), numa clara anar.ogia com outros domÍnios crustais antj.gos mundialmente reconhecj_d,os.
MOORBATH

TAYLOR,

adição. os padrões de idadé entre 2,96 e
2,5 b.a., verificados internanente no domÍnio arqueano, permitem
aventar a existência de centros de acreção continental , os quais
encontram-se inferidos na Figura 32. Aparent,emenÈe, os seÈores
nordest,e (com 2,83 - Z,8O b.a.) e sudoeste (2,96 b,.a. ) teriam si
do os núcleos reratÍvament,e mais antigos d,e espessamento crustal
os quais progrediram para um seÈor centraL co¡n idades e¡-tre 2,7s
e 2,7 b.a. (imediações de IÈapecerica, C1áudio, Divlnópo1is).
Nesse contexto, é possÍve1 que det,erminados restos de supracrus_
tais representen parte dos limiÈes entre os núc1eos.
Em

E iiteressanÈe também notar que determina_
dos set,ores marginais da Jreferida província tiveram envolvimento
parcial nos processos gegdinâmicos do'proterozóico rnferi.or sen_
do obtid.os, com isso, padrões ísocr6nicos múltiplos (2,7 _ 2,4 _
2,2 b.a.) em mesmo afloramento,
na região de pará d.e Minas,
"orlo.
Pitangui e santo Antônio do M9nt,e. A presença de um evento malor
superimposto nesta época na .parte meridionar do .cráton do São
Francisco é corroborado, adicionalmente, pela grande maioria d.as
idades radiométricas K-Ar empreendi.das para rochas do embasamento da área investigada que refretem um resfri.amento regional ocor
rido ao final do proÈerozó1co Inferior (entre 2OOO_1700 m.a.).
De qualquer modo,

o conjunto geocronológico
ora em discussão caracierÍza urna provÍncia antiga na qual os pro
cessos de adição de materiaL proveniente do manto, além de retra. /

.093.

,
i

crustais teriam ocorrido sUëëssivamentç no Arqueano
tardío. Esta concepção é condizente com um regime de grande mobilidade tectônica, conforme descrito classicamente na llt,eratura e que Èeria conduzfdo, no presente caso, a um crescimento da
crosta cont,i.nental com parcela signj.ficat,iva de materi.al ortode-

.bal"hamentos

rivado

.

4.2. 4.

PROTEROZO]CO INFERIOR

O conjunto radíonétrico Rb-Sr existente para a parte sut do Crát,on do São Francisco indica que o embasamen
to cristalino de idade arqueana t,eve envo J.vimento ao final do pro
terozóico InferÍor com o clclo Transamazônico, estand.o associado também ã essa orogenÍ¡_o metamorfismo .do Supergrupo Minas. Fa
ce a esse contexto evolutívo, a quase totaLidade dàs datações KAr revelou idades vinculadas ao resfriamento do evento Transamazônico. As exceções dlzem respeito a dois anfibolitos provavelmente corre lacionávei s ã seqüência Rlo das Velhas, com idades de
2,56 e 2,25 b.a. (WT 3 e JSI{T.O1J, Apêndice 1 } e dois exemplares
de diques báslcos da reglão de São Tiaæ (STG/¡4S 240,247, Tabel-a 6),cu
jas idades aparentes da grdem de 2r3 b.a. d.emonstram, uma vez

mais, a estabilidade tec!6nlca
antiga da região. O. conjunÈo
I'
datações K-Ar desses diqUes será dlscutldo em ítem respect+vo.

de

A existêncl.

retrabalhament,os crustais
lF
significatlvos no Proterozólco Infetlof foi presentement,e consta
tado a nível de reconhecimento. pfovavelmente, com trabalhos em
escala de detalhe e apoio geocronológiéo compatÍvel confírma¡i-seá a grande extensão deste processo superimposto sobre o segment,o

cratônico de idade arqueana.
pedreira Santo Antô
nio do Monte (aflora¡nento I{T 15, Flgura 21) as anáIises radiomé/tricas Rb-Sr sugerem ser o granitõlde de geração arqueana, porém
afetado de modo significativo por evento de homogeneização lsotó,
pica posterlor, de idade em Èorno de 2,2 b.a. (reta tracejada).'
Conforme demonstrado na

ôa¿

,:(Além disso, as relações Rb8, /5r",

são mais

e

l-evad.as. comparativa

nente com as d.e outras isócronas obtidas para o .ffbu"u*.nto, o
que poderia representar 'aumento nos teores de Rb em escala regio
naL (metassomatose ? ) . ,, Esse fato está melhor caracterizad.o nas a
mostras estudadas em ftapecerica (afloramento WT 19, Figura 221
onde o granitóide revela t.eores maiores de Rb relativanente às de
maÍs rochas arqueanas. As relações Rb87/Sr86 das análises isotó
picas indicaram vaLores de até 19, o que corrobora com a hipótese de acréscimos de Rb (e portanto de K) para as rochas em questão

.

adição, val-e ressaltar que a origem de
tais processos poderia relacionar-se em idade ao evento Transama
zônico (aqui caracterizado como "diastrofismo Minas" ) conforme e
videnciado pelas idades aparentes K-Ar em micas, também empreeridldas (amostras WT 15D2, WT 14, WT 8; Apêndice j) e s i tuadas no
tempo enÈre 2150 e 1890 m.a. A1ém disso, conforme ressaltaram
INDA et alii (1984) no tocante às modificações quÍmicas o corridas
en rochas do complexo arqueano, ocorre um enriquecimenÈo de elementos incompatÍveis co¡no Rb, Zt, Nb, La, Ce, y, entre ouÈros,
apontando a probabilidade de as quantidades principais destes elementos e do K terem sido enrj-quecidos na crosta arqueana por
processos proterozóÌcos.l Nes'se sentido, cabe novamente ressal_tar a existência de biotita portando duas orientações, obsèrvada
ao microscópio, o que corrobora, a nosso ver, com a hipótese da
superimposição rnetamórfica em mateiial mais antfgo.
Em

'1

Na região de passa-Tempo amosÈras de gnais_
ses granÍticos selecionad.as para estudo radiométrj_co Rb_Sr pare_
cem revelar a exisÈência de retrabarhamentos a partir de
rochas

nais antigas. corn efelto, utilizando-se como referência a cons_
trução da Fl-gura 30 (idade de 2566153 m.a.), relatlva a amostras
coLetadas no mesmo perfil, pode_se obter uma comparação com o pa
drão radlométrico do conjunto Ap'T 19, 20 e 21, que é nitidamen_
'te mais jovern. Apesar da dispersão d.os seÈe pontos analÍticos,
é possÍver traçar uma i-sócrona de referência com idade de ..r."'

g¡8775.86
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2280 m.a. para uma R.I. = 0,744 (Figura 33). Evidenteme+{ê,o t.
trabaLhamenÈo teria sido heterogêneo no conjunto anal.J_sado, conforme demonstrado pelo elevado erro experimentål.
Entretanto,
de qualquer forma, 'caracteriza-se a existência de rehomogeneiza
ções Ísotópícas Çe Sr em materíais pré-existent.es no perfil Desterro de Entre-Rios /Pas sa Tempo o que, adi cional_mente , serviria

para explicar os desequiLÍbrios constatados no sistema Rb-Sr nos
casos dos granitóides de Itapecerica e santo Antõnio do MonÈe, e
também nos migmatitos de CJ-áudio, ant.eriormente discutidos (item
4.2.1.1.
Fina.Lmente. prováveis retrabalhamentos crus
t.ais podem ser também aventados para o setor pará de Minas - carioca na pedreira Torneiros, com base nos dados radiométricos.
Ali, a isócrona Rb-Sr forneceu idade de 2233!96 m.a. para R.I. =
O,7067g!0,00118 (Figura 26). e elevada relação inJ-cial, conforme comentad.a anteriormente, é sugestiva de retrabalhameñto de material prê-existente, em que pese a possibilidade de terem ocorrído misturas com material sedimentar, fator que poderia também

aunentar a razão ini ciaI.
II
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1 o" ê"todos radio¡nét,ri cos Rb-Sr e K-Aï efeluados indicaram que o final do proterozóico Inferior teve grande import,ância na evolução geológica da parte meridional do Cráton do São Francisco, em termdi da área investigada. o metamorfismo do Supergrupo ¡{,inas associa-se temporal-mente ao cicl_o Tran
samazônico (2100-1800 m.a.), fato corroborad.o peLo próprio caráter 1itológico da unidade, constituÍdo por metassedimentos cl-åstico-quÍmicos aLém de carbonatos e formações ferrÍferas
permi-

tindo clara analogia com outras seqüências cronocorrel-atas, expostas e¡n diversas áreas do globo.
Processos reÈrometamórftcos importantes, aquj- considerados en parte de idade transamaz6nica, afet.aram o em
basamento arqueano. Em escala regional , é constaÈada a pu=é.g.^

.097.
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?
frequente de anfibólio para biotita (por exemplo, em Campq Ée.tro,
Divinópoj-is, Itaúna) , bem como a existência locg-l de uralitizações em afloramentos dos represenÈantes granulíticos. No contex
to geocronológico, a'constatação acima é corroborada pela qua
se total-idade das,,idades aparentes K-Ar (em micas e secundariamente em arfibóLios) situados no tempo enÈre 2100 e 1750 m.a. (A
pêndice 1) , perÍodo aqui admitido para as recristali z a ções netamórficas e resfriamento regional-. Adicionalmente, um conjunto de
evidências isotópicas são sugestivas de fenômenos de acreção e re
trabalhamento crusÈal, granitogênese e de colocação de corpos
pegmatóides todos associados ao d.es envo lvimento do ciclo Transa-

mazônico.
Fenômenos de retrabal"hamento podem

ser

aven

tados no caso do conjunto radiomêtrico disponÍvel para rochas do
embasamento cristalino da pedreira Fernetti, imediações delsete
Lagoas (PINSON et al-ii, 1967'l . Aflora ali um granitóldê grossei
ro com variações para biotit,a gnaisses e exibindo também uma facies de cor rósea rica em feldspato potássico, descrição essa in
Èeiranente semel-hante às caracterÍsticas observad.as nos vários
perfÍs realizados na área em pauta. Segundo PINSON et alii (op.
cit.), numerosos diques pegrnatit,icos cortam os granitóides, sendo também freqüentemçnte constatados xenólitos (biot. gnaÍsses).
Representantes de toåos o's espécimes descritos foram analj.sados
radiometri camente peio *étodo Rb-Sr, ¡ornecendo uma idade de 1830
m.a. e R. I. = 0,724 (Lncluind.o-se nesse padrão também anál-ise em
bÍotita d.e um exemplar de rochå granÍÈica).
A Figura 34 apresenta a isócrona de referên
cia construÍda para o granitóide, incluindo os dois xenó1itos,
com o conjunto definindo idade de 1823!92 m.a. para R.I. = 0 ,72338!
0,00305. O MSIID da ordem de 0,89 sugere que os materials ana]isados guardam certa conteinporaneidade , segund.o uma homogenej.zação isotópica ocorricla no Transamazônico.

traçado isocrônico al-ternativo par3 o
conjunto tfe anostras pode serdefinido pela separação dos dois^îe nó-ï
litos em relaçãó às demais amostras. Nesse caso, os pontos an al-Íticos R - 6581C, c e F indicariam idade próxima a 2100 m.a. P3
Um

sr87s186

á,

oR-6581G

ó
//t

./

o'

<,6

oR-6581C

T
R.l.

= 1823
=

t

92 m.o.

0,72338+O,OO3O5

0,8932
Corr. R = 0,997

MSWD

=

N

=5
Andllses em rocho totol
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O,715)

o,75

o Gronltos regionois
a Biof ¡to gno isses
+ xenótitos 1gn. gronr'tico)
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Rb/ST DE REFERÊNCIA PARA ROCHAS

DAS IMEUAçõES DE SETE LAGOAS(Pinson

et olii,1967)

nu8/sF6
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?
ra R.I. = 0,715 (reta tracejada na Figura 34), situando-{é-os
set
nól-itos l-igeiramente acima deste al_j_nhamento, bEm ambas as,. in,
terpretaçôes, no entanto, define-se uma aLta relação iniéial ,.
Sr€7/Sr86 o que ind.Íca delongada residência crustal p"r. o" *.i"
riais anal-isad.os,

Processos de contaminação e/ou retrabal_hamento crustat são sugeridos pelos estudos isotópicos efetuados
em rochas da região de Bom Despacho, ond.e a isócrona construÍda

''

indicou idade de 2Og2!135 m.a. para R.I. de O,7OAO2!0,00175 (Figura 35)ou para o granito rrAlto Jacarandá" (denominação informal)
situado a NW de Entre-Rios de Minas, que reveLou idade de 19OOt
108 m.a., para R.I. de 0,7095510,0018'1 (Figura 36). Note-se aqui que as el-evadas relações iniciais Sr87/Sr86 obÈidas podem re
fletir a existência de materiais nais antigos afetados isotopÍca
mente durante a granitização. Esta possj.bilidade é reforçáda pe
10 elevado MSWD obtido, em ambos os casos, sugerindo uma heteiogeneidade tanto dos materiais-fonte , como da intensidade daquele

)

processo.

RaciocÍnio semelhant.e pode ser aventado para a interpretação do conjunto de amostras da pedreira Boa Espe_
rança, iá no dominiot do embasamento ao su' do O".;r;;; ;;;"
Mendes (Apêndices 4d5) . O,diagrama construfdo (Figura 37) indicou
idade de 21oo!143 m.a. e R.r. de 0,7375!0,0099 para sdt,e anáríses havend.o, entretanÈo, patente díspersão dada pelos pontos
10.2H, 2A e 10.2, estes situadós aôima da reta.
E j-nteressante ressal-tar que ao microscópio

a rocha apresenta-se bem preservad.a, sem efeitos significativos
de cataclase ou de transformações secundárias que poderiam orig!
nar o desequíl_Íbrio isot,ópico const,atado. Assim, o padrão ,geo_
cronológico é presentemente interpretado como reflexo de impor_
Èante retrabaLhamento ocorrido no Transamazônico a partir de ro-.
chas mais antigas (not,ar a er"evad.a reração iniciar- obtida no aiar.,
grama). Ta1 hipóÈese está de acordo com um MSIÍD ei.evado ( 5;.4)
,
=
que demonstra a não conÈemporaneidade dos materiais arr^li"lao".i
Adi cional-mente , cabe acrescentär que esta linha evor-utíva é
ço"-!¡ ,

.
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roboraaa pela existência de registros geocronológicos anti gos r
como os existentes ao sul- de Perdões, provenienfes de idades Rb/
Sr convencionals (amostras PS 6 e PS 18, Apêndice 2).
'1

Adicionalmente, uma interpret.ação al-ternati
va para as rochas do afl-oramento de Boa Esperança serì-a a adoção
de um alínhamento através das amostras SFWT 10.28, 10.2J, 10.2H
e 10,24 lndícando idade em torno de 1500 m.a. (R.I. = 0,82). Es
t,e resultado refl-etiria u.ma rehomogenei z ação parcial- do sistema
Iitológico devido ao ciclo Uruaçuano que efetivamente aÈuou no
domfnio da faixa " Araxá-CanasÈra" , haja visto as várj-as idades a
parentes K-Ar e Rb-sr convencionais do Proterozóico ¡,1édio afi e$lstentes .
O "diastrofismo Minas" é .caracterizado na
ár.ea investigada também peLa geração de importantes corpos plutô
nicos de dlmensões variáveis e cujo melhor exemplo é dado pelo
maciço intrusivo Porto Mendes, com idade isocrônica RþSr de 2200t
1.75 m.a: (Figura 38). No diagrama evídenciam-se certa dispersão
dos pontos analÍticos e imprecisão da relação isotópica inicialsr87/Sr86 decorrente da caract.erÍstÍca das amostras analisadas,
possuidoras de elevadas reLaçôes Rb87/sr06. Este fato, no entan
.-to, pe.rmfte encarar ós sete resultados convencionais (são concor
dãntes êm idade) como confiáveis, confirmando uma idadè do final
do ProlerozóIco Inferior para o batolíto. Determinações adicionais em amostras portadoras der'baixas relações Rb8 7/Sr86 caracte jrizarão de modo preciso a idade de geração do macíço.

Outros r"gj-"tto= radiométricos tr ans amazôní
em
cos através de daÈações Rb-Sr convencionais são verificados
rochas granÍticas nas proximidades de ftatiaiuçu (amostras 10671 ,
Jaceaba (amostra 12991 , ao norte de Moeda (amostra 124181 e ao
sul de Entre-Rios de }4inas (AP/WT 298) , com as idades situando-se
entre 2000 e 2100 m.a. (Apêndice 2).
Na extremidade

sul da área estudada,

d/ados

trl

.103.
i

.!,
radiométricos inêditos (pesquisa cpc-eo/R.Trouw.) em qrrrrJdi-orito
gnáissico das imed.iações de Lavras indicaram idade isocrônica de
19821108 n. a. (niguía 39) . A relação, inicial- obtida (0,704Lt
0,0013) sugere que o materÍaI tenha sido gerado no próprio ciclo
Transarnazônico, derivado de fonte pri¡Íária provave lmente vulcâni
ca/plutônica. A leste desse afloramento, na região de Itumirin,
ocorrem extensões da nesma unidade IiÈoIógica, ali ta¡nbém seLecio
nada para este estudo radiométrico Rbrsr. Ðas sete amostras ana
lisadas, seis produzem u¡r alinhamente: isocrônico pouco definido
em termos de idade e razão inicial_, ,pjîoduto de uma distribuição
espacial desfavoráve1 dos pontos no diagrama.
,,

função da se¡nelhança do quimismo das rochas de Ïtumirim rel-atl-vamente ãs de:,:T¡avras, express a geocronolo
Em

gica.mente através de 'relações n¡8

sinilares entre os 'atfo]
ramentos, optou-se tentativamente pela,r.: interpretação,tntegrada
dos dois conjuntos amostrais em d.j.ailrama isocrônico de referência.
7,Zsr,9;9.

A Figura 40 define u¡na isôcrona com idade
de 2137!l-23 m.a. e R.I. = 0,7026!0,0_020 para dez pontos analiÈÍcos. As amostras LAy lF e SFWT 15.4 mostram-se mais jovens que
a idade encontrad.a, tugerinao a existËncia de rej uvenescimentos
isotópicos parciais de Sr na margem "¡neridional cratônita devidos
à superimposíção metarnórfica dç idadê proterozóica média e superior, que reconhecidamente. se éiesênvolveu ao longo do donÍnio
marginal suL da ent,idade geotectônica.

relativainente elevado (3,8) poderia
refletir o fato das amostras não serem rigorosamenÈe cogenéticas. Entretanto, no caso do afl_or¿imênto de ftunirim (SFWT 15)
constatou-se no estudo micropet,rogrâfico a presença de recristalizações (por vezes expressJ-vas) o!que teria afetado o equilfbrio do sistema Rb-Sr l-evando, assj_m, a uma menor colinearidade
dos pontos e, em conseqüência, ao aumento do MSVID Digno de no
ta é, sem dúvida, a baixa relação lriicial definída pefa isóclon]
{t
O MSI{D

s187zs186

T
R.l.

:1982

r

tO8 m.o.

O,7O4tr OrOOt3
ftISWD = 0,6055
Co¡r R= 0,997
N =4
Andl¡ces em rooho fotot
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de referência, o que reforça a hipôtese de que essas rochas deri
varam-se de materiais juvenis provenientes do manto e,/ou crosta

inferior.
registre-se o padrão radíométri"irr.f*"rra.,
co obÈido em pedreira na locaLidade de Entre-Rios de Minas. Afl-o
ra al-i um bioÈita gnaisse tonalítico, cuja idade isocrônica RbSr foi de 18861153 m.a. para R. I. = 0,7035810.000"72 (Figura 41) .
A presença expressiva de recrÌ stali z açõe s e cataclase I conforme
exame ao microscópio, seria a causa aparenÈe da dispersão dos
pontos analiticos (causando excessivo erro experímêntat e alto
MSWD) fat,ores que, enÈret,ant.o, não invalldam a signlficação geológica do resultado comprovando o envol-vimento deste seÈor orien
tal pela geodi.nâmica transamazônica. Por outro 1ado, a relaçãp
inicial , da ordern de 0r-7_0 4; poderia sugerlr um reträbalhamento na
quela época de materiais crustais pré-existentes, embora a'inter
pretação não possa ss¡ dsfìnitiva face aos erros analíticos apresentados. Por últ.imo, ressalte-se a datação K-Ar em biotita tam
bém efetuada no afloramento, cuja idade de cerca de 780 ¡n.a. (A:
pêndice 1) demonstra o rej uvenescj"mento isotópico ocorrido neste
setor de embasamento pela. atuação no dominio marginal do ciclo Bra
s

i liano

.

Inûmeros corpos pegmatóídes, sob a f.orma de
dÍques ou filões irregulares, são Çonstatados c.ortando os terre
nos arqueanos da ãrea em pauta, be¡i como as seqüênclas Rio das
Ve1has e Mínas. Trata-se de rochas de granulação centimét,rica
constituidas essencialmente por feldspaÈos (predominantemente mi

croclÍneo), quartzo, albita e mica. Turmalina e fluorita são en
cont,radas em ocorrências locais.
vistas à definição temporal dessas rochas relativamenÈe ao 'rdiastrofismo Minas", algumas amostras fo
, ram selecionadas para processamento geocronológico Rb-Sr, provenientes de amostragem efetuada nas pedreiras de Itaúna e MicoJ.,
(próxima a CLãudio) . Duas datações prê-existentes já havian. sil
com

APWT2TK

= 1886t153m.9.
= O,?O358tO0OO72

T
R.l.

= 3,9538
cofr R = q994
N
= 5.
MSWD

O

BioL gnoisse tonolflico
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do referidas na literatura, nos estudos de PTNSON xet al-ii(1967)na
região de Sete Lagoas fPedreira Fernetti). À Tabe'la 2 apresenta
os dados analÍticos Rb-Sr disponÍveis na área investigada.
As isócronas Rb-sr construÍdas são produto
de anáIise de diferentes frações dos pegmatóides, utilizando-se
um critério tent,ativo de concentração mineralóglca de determinados minerais, tais como feldspatos e ¡nicas. Dessa forma, houve
possibilÍdade de selecionar amostras com conteúdos variados de
favoráve1,
Rb e Sr, cujas relações Rb-Sr mostraram distribuição
quando representadas em diagrama isocrônico. Em que pese a migração dos átomos de Sr entre as fases minerais, considera-se aqui que este processo tenha cessado logo após a colocação dos
corpos e, como tal , a idade mineral (isocrônica) obtida aproxima
-se da idade real da formação desses pegmatóides:

A isócrona. construÍda para os pegmatóides da
pedreira lÈaúna forneceu idade de 1869!18 m.a. para R.f .=0,71079
!O,OOO49 (Figura 42). Aparentenente não há variações significativas de idade entre os velos concordantes e discordantes (SBWT
1C1, C2), poJ.s todas as amostras se coad.unam à isócrona construí
da. Um único resultad6 mostrou-se destoante do conjunto (amostra SBWT 1C3), sendo süa idade aparente ala ordem de 1230 m.a. (Ta
bela 2). Há, entretanîo, necessidade de análises adicionais para definir eventuais fases pegma{óiaes mais jovens que o Transa
mazônico, na área invest.igada.

ieferência ã pedreira Micol, o diagrama
Rb-Sr isocrõntco lndicou ídade de 2078178 m.a. para R.I.= 0r7156
10r00Ì8 (Figura 43). O resultado radiométrico, de boa confiabilldade analÍÈica confirma, uma vez mais, a colocação desta fase
fluída e volãèil duranÈe os processos Èardios do ciclo Transamazônico. Em adição, outra análise em rocha pegmatóide foi efetua
da para a a¡nostra APWT 3c que secciona nebulitos da pedreira Catumba, entre Pará de Minas e Itaúna. O resultado Rb-Sr convçhCom

TABELA

N9 LAB.

N9

2 - Dados anaLfticos Rb/Sr para as intrusivas pegimatóides

C.AÌ4PO

Rb
(ppm)

Sr
(ppm)

4948

WT-1783

113,1

4û3;4

4955

wT -17 E7

111 ,5

245 ,6

4954

r{T-17E11

4947

wT-17E4
!{T- 1 7E 1

104,8
173,5
r91 ,9
219,7

i75 ,9
258,0

4951

4949
6504

WT- 1 785

650'l

sB/WT-1C2

140 ,5
320 ,1

6508

sB/r{T- 1Ci

201

I460

AP /WT

6506

sB/!fr-1c3

- (rep.

B 6581d
B 658id
B 6581d

170,1
142,1
446,O
426,0

sB/wT-182

¡

-

Razão

3C.

,4

241 ,O

224 ,1

248,2
363,9
107,O

115,0
330,3
111 ,O
59 ,9
59 ,1

219 ,0

RbB

775¡a

sr8 7/sr8

s

6

0,810r0,020
1,320r0,030
1,730t0,030
1 ,960t0,040
2,500r0,050
2,580r0,050
1 ,12'l tO ,032
8,869t0 ,245

0,73880r0,00100
0,7566010,00070
0,7677Ot0,00110
0,71430t0,00080
0,78910r0,00100
0,78430r0,00100
0,74144!0,00011
O,95419r0,00013

5, i 3910,143

0,84937r0,OOO21
0 ,7 4933x0,00055

1,497!0,042
3,730t0,105
22,950
22,200
2,940

rnici-a] = 0,710 para Àn¡ .

0,77578x0,00049
1,36510
1 ,36620
0,79880

IDADE

(n. a.

2

t

460r 183

2443!123
23101-l 06
22-131_96

2194!85
i 999r80
19 48x1 19

1913t56
1884159

1826t98
'1231 t49
2000

2050

2i00
r@

1

,428-11 /anos

a

.109.

,#,""

T
= 1869 ! l8m.o
R.l. : O,7lO79!O,OOO49

_--oSBwT lC3

MSWD = 0,1569
Corr R = I,OOO

N

l,o

2,o

3,o

4p

5,o

6p

. =4

7,O

s,O

Fig.€-IsdcRoNA Rb/Sf PARA PEGMATo,IDES oA PEDREIRA ITAúNA

i!

.wll7E5

wT17E4
TlTE

T
R.l,

:2O7e t78n!.o.
=O7156

tqool6

MSWO:r,O356
Corr R =O,99e
=5

N

0,5

l,s

zp

z.s

r,o
Rb87s.86
Fiq.43 - ISOCRONA Rb/ Sr PARA PEGMA]'dIDES DA PEDREIRA MICOL

cional" (para R.I. = 0,71) foi de 1826t98 m.a. (Apêndj-ce 2) coadg
nando-se temporalmente às demais atividades acÍma c8mentadas.
¡'inalmente, registre-se a idade encontrada
por PINSON et alii (1967) para os "pegmatitos" da pedreira Fernetti. As duas amostras analisadas (B 658I, Tabela 2) indicaram
idades de 2,0 e 2,L b.a. (R.I. = 0,7!) e segundo a ínterpretação
daqueles autores, permite clara correlação temporal com as demais atividades ora estudadas no domÍnio meridional cratônico.
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No contexto do Cráton do São Francisco' o
final- do Proterozóico Inferior está bem representado pelo evento
tectonomagmático Transamazônico (2,L - 1,8 b.a.), ,que correspdn

de a importante perÍodo de consolldação crustaL da entidade.
sociados temporalmente ao ciclo orogêníco ocorreram magmatisro

As

de

caráter diferenciado, gnaissificação, migmat,ização e seqüências
vulcano-sed.Ímentares, alêm de mineralizações magmátlco-sedimenta
res, hidrotermais e remobilizadas.

to

No Ibuadrflãtero Ferrffero' o desenvolvimendo Supergrupo Minasldoi aComp.tthado tipicamente por netamor-

fÍsmo progressÍvo da facies xisto-verde inferior a anfÍbolito su
períor, processo este qúe atingíndo o e¡nbasamento cristalino de
maneira diferencial causou de u¡n lád.o retronetamorfísmo e, de ou
tro, retrabalharÞntos crustais. Falhas de empurrão e cizalhamen
tos tambêm afet.aram a unidade obliterando, em conseqüência desses processos, suas relações originais com o embasanento.
paleotectônÍcos pode-se aventar
'
para a parte meridional do Cráton do são Francisco, a existência
de um embasamento arqueano gnaissificado e mignatj-zado sobre o
qual deposltaram-se as rochas do Grupo Nova Lima, em contraposição com um domínio crustal desenvolvido durante o Proterozóico
Inferj.or e cuja tipificação ê dada pelos metassedÌmentos do Su"J
pergrupo Mfnas.
\
Em Èermos

.,:r_

O Complexo de Bação e a maior païte da área
investi-gada onde se expõe o embasamento cristar-ino å.rqueano, con

fi-gurava uma região erevada ao final do proterozóico rnferior,
parcialmente recoberta, trans gres s ivamente , pelo material se{i_

mentar. Conforme apohtar.am CoRDANT et alii (19g0), a deposição
dos litotipos Mj-nas provavelmente condicionou-se a sistemas de
fraqueza antigos que permaneceram ativos até, pelo menos o seu
transporÈe à posição atual (SCHORSCHER 1915, 19gO¡ SCHORSCHER
et alii, 1982',. Movimentação vertical de blocos do embasamenÈo
(Bacão, Pará de Minas, Bom Fim, entre outros) e posteriores d,eslocamentos horizontais teriam originado a complexidade estrutu_
ral observada tanto nas seqüêncías supracrusÈais arqueanas como
no Supergrupo Minas no quaL não se observa
na1 coerent.e,

um

padrão deformacio_

a óptica geocronológica, 'ê claramente I
dentificada uma evolução proterozõica inferior em parte do
""91
mento crustal ora investigado, permitindo extrapolações importan
tes quanto ao quadro paleotectônlco. Conforme dj.scutido ant,eriormente, define-se a exlsÈência de 'rembasamento'r seguramente
gerado no final ao Proterozóico Inferíor, alérn de retrabaLhamentos crust,ais abrangendo ös setores grientais e noroest,e da região em estudo. Vale {df.cionalmente ressaltar, a posÍção geográ
fÍca próx1ma dessa regíão do maciço intruslvo Porto Mendeç.,de na
tureza calco-alcalina e 'com idade Rb-Sr isocrônica en torno de
2200 m.a., bem como a estruturação,,regionaL do setor suJ. segundo
E-W, com presença eventual de empurrões para norte. O quadro é
coerentemente complementado pelas datações em diques báslcos ano
rogênicos na região de São Tiago e æ norte de Cãmpo Belo indican
do valores entre 2150 - 2300 m.a., e que demonstram a exist.ência
de uma borda crust,al cratonizada (relativanente a um domÍnio de e
voLuçao transamazõnica)onde os esforços superlmpostos causaram
I

Sob

fraturamentos eventualmente portadores deste nagmatismo.
En'suma, a existência de um arco magmático

do Proterozóico Inferíor

(ao guaL propollþs a denorninação informal &Ci,t_t t
tuz,ão Mineiro), abrangendo parte do domÍnio meridional do Cráton do,,

.112.
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.
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ter inequÍvoca deflnição no co¡rt,exto evolu
tivo, coÍl os reflexos desta atividade geodinãmica coirfigurando o
chamado "diastrofismo Miíìas " .
São Francisco, parece

O U.rrrora"não de uma províncla 'de fa.a" prc
terozóica inferior bordejando o domínlo arqueano, conforme caracterizado na Figura 44, coaduna-se Èambém com o cenário geotectônico exibido por muitos crátons (por exemplo, provincias Churchi11 e Superior no escud.o Canadense), onde os núcIeos antigos
são delimitados por provÍncias cujas estruturas são doninantemen
te mais novas, pelo menos no Proterozóico Inferior.,

A literatura especÍfica sobre regtmes tectô
nj-cos e evolução crustal registra que na transição Arqueano-Proterozóico ocorreram mudanças substanclais relacion4das ao decréê
címo de produção de cal-or terrestre em comblnação com o aumento
na reciclagem da crosta pré-existente, através de processos tectonomagrmáÈícos (SAf,oP,

1977;

IÍINDLEY,

197?;

KRöNER,

1982, en-

tre outros) . Nesse contexto, as unldades Èectônfcas supracrustais do Proterozóico Inferiôr apresentam estIlo estrutural suges
tivo, em muitos casos, de, uma forrnação condlcionada â grmdes fra
turas nu¡n enbasamento ensiáIico (através de grandes rlfts, aulacógenos e feições símilàles) ;' em outros casos indicando geração
em baçias narginais sob!é margens continentals extensas a partir
do desenvolvimenÈo de faíxas dobradas (ern parte enslâIicas, em
parte simäticas) . Estes cinturões ,þe1{'am responsávels pela produção de sial juvenil possivelmente através de arcos mqgmãticos
relacionados a zonas antigas de subducção ou obducção.
A partlr dessa configuração genérica emerge
uma analogia com os metassedimentos do supergrupo M1nas do Quadrilátero Ferrifero que representariam as supracrustais equlvaIentes a um substrato do Proterozóico Inferior ora identlficado
geocronologicamente e caracterizando, de maneira lntegrada, um
verdadeiro cint.urão móvel tlpificado na área am pauta(Figura 44)
por reÈrabalhamentos crustais (reglões de Boa Esperançaroeste de,'
,,:.

.
,

2,70-Locolizoçóo dc isdcronos

Rb/Sr

€ rolpoct¡vo idode €m b. o,

tlruoçuono
Ì r .r -ì'IJTUOCUO|ìO

.L.,¡-__¡¡
a-:i-T-t
Ironsoño:6ñ'co
| r'onsoño
^
l:al:i

fll

Fiq. 44-PAORöES

o.ou"ono

-/

)< r.otño rnvo?9o
goee
8os¿ q6oldg¡co
oeoldoir do Fi9. 8

0¡rÈ- lO

30

krn

GEOCRONOLOGTCOS DA PARTE MERTOTONAL DO CRÁTON

Do SÂo FRANcIsco E REGIõEs ADJACENTES
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,,Mo@da, Passa-Tempo/Entre-Rios d,e M1nas, Sete Lagoas,esanto Antônlo do Monte, Bom DespacHo, Carioca, Pará de t4i-nas) combÍnados
com contrlbuição efetlya de sial juvenil derivado do nanto por di
ferenciação (como na reþíão de Lavras e Ïtumirim) .
Plutonismo

associar-se-ia temporalmente ã essa evolução através da edificação do maclço granltíco Porto Mendes, sit,uado geografÍcamente na
borda da extremidade sudoeste da referída provincia.
parte, um dos aspectos int,eressantes decorrente da existência de um cinturão móvel {o final
do
Proterozóico Inferlor é a possibilidade de efetuar extrapolações
a respeJ.to da localização das jazidas de Fe do Quadrílátero Ferrífero.
De out,ra

Conforme recentemente comentado por

GOODVI]N

(1982), a maloria dos depósiÈos de Fe conhecidos do globo ê bordejada por orogenlas do Proterozóico Inferíor, que são caracteri
zadas por intenso tectonismo, metamorfismo e intrusão, trat,andose de acumulações em bacias marinhas superflclals d,e nargem contlnental ou plataformas .
tl

us$es depósitos de Fe sltuam-se nundialmente perto dos llmites ou sobre crátons arqueanos, constit,uindo po
rêm parte integrante de óinturões mõveis do Prot,erozóico Inferior os quais experimentara4n acumuláção precoce de Fe e Sio2 na
margem contlnental (prlncipalmente no int,ervalo de tempo 2,5-2,0
b.a.) seguida por deformação regional envolvendo vários graus

de transporte tectônico (inclusive "naipes") em direção ao seg
mento crustal estável, numa analogia com o quadro geológico,/geocronolõgico,/geotectôntco concebldo para a porção merÍdionaL do
Cráton do São Francisco (SCHoRSCIIER et ali1 , 19821 .

outro fato relevante apontado Por GOoDWIN
(op. cit.) é o "trend" delineado peLos "BIF" marinhos superfi-

cials do ProÈerozóÍco Infêrlor, configuração essa que poderia ern /
parte representar um slstema de sutura na tectônica global , pro-

1,

,', -

duto de movimentos de placa ou interações
cons iderado .

d.e blocos

* no período

Cabe também not.ar a semeLhança entre a
sÍtuação tectônica ao finar- do proterozóico rnferior aqui lnferi
da com aquela reconhecida no estado da Bahia. Nesse sentido, os
metassedimentos Minas e sua infraesÈrutura teriam correspondência no estado da Bahia atravês, por exemplo" do cinturão supracrustal contendas-MlranËe. No interior de ambos os cinturões achan-se preservados, via de.reçtra, fragmentos granulíticos anÈigos revelando uma origem parcialmente ensiálica. euanto ã massa

contlnentar arqueana adjacente às faixas dobradas transamazônicas, perslstem também analogias ent,re os dois set,ores mencionados, como o apareciment,o de soerguimentos ("intrusões" forçadas,
mant,eament,o ) no embasanent,o crat,ônico na parte merldional ( " j ane
la" de Pará de Minas, domos de Bom Fim e Bação) e os núcleo,s de
Sete Volt,as e Umburanas (entre outros), estes situados na parte
seÈentrlonal do Cráton do São FrancÍsco.

Levant,amentos regionaÍs e processos d.e
gliptogênese associados e suÞseqüentes ao ciclo Transamazôni_co ocorreram certamente sobre þ icrosta .rqú".rru., como atestaÌn cle modo
sistemát.ico as determinå{a.i x-at. No caso especÍfico da região
em estudo o Levant,amento, aas estruturas expltcaria o .para"i*"rrto de esforços sobre a massa contlnental jã cratonizada, fratu_
rando-a o que possJ.biüt,ou
de magrmatismo de caráter
"
""""rçâo
básico, através dos condutos formados. Como decorrência desse
quadro, a identiftcação dos diques geraãos ao final do proterozóico rnferior tem grande importâncÍa na reconstrução pareot,èctô
nica em vista da posslbiridade de ldent,ificar o domínio cratônico sin-transamazônico.

Por out,ro lado , a æ'nparação entre padrões geo
.cronológicos Rb-Sr represenÈados na Figura 44 , e a definição de
provfnclas de idade servem æ¡ro denpnstração da potencialídade dessa.
ferramenta interpretaÈiva em termos da identificação do limite"

.116.
a:

,,:l

-

sur do crãton do são Francisco. Assim, a constataç{o de regenerações crustais através das idades do proterozóÍco superior na
extremidade sudoeste da figura (região de Campos cerais) e tam-;
bém desde o maciço de,,Guaxupé até a regÍão de são ,:oão del Rei
re
vela um domÍnio marginal móvel contraposto ã entidade geoÈectôni
ca estabilizada em tempos pré-bras i li anos .
Esta compartimentação é Èambém parcialmente
visualizada pelo cenário geocronológico K-Ar dos terrenos meta_
môrficos da área investigada (FÍgura 45), com o domÍnio cratôni_
co exibindo s istemati-canente idades apaïentes pré - brasilianas,
sarvo nas áreas próximas ao envor.vimento geodinâmico das faixas
móveis, onde ocorreu sua infruência tect,onotermar. Entretanto,o
fato relevanÈe enÈre os padrões de resfriamento é dado pela gran
de área arqueana (ver Figura 44) rejuvenescj.da ,isotopicamente ,
conforme demonstrado pelas idades aparentes em micas e anfibóIlos, sit,uadas no tempo entre 2100 e I7O0 m.a. (Figura 45). Tal
quadro revela a antlguidade daquela porção central cratõnica que,
após sua consolídação, teria sofrido apenas os ref r-exos tectonotermais decorrentes do desenvolvimento d,o cínt,uz,ão Mineiz.o ('ì ð,j.astroflsmo Minas " ) .

ii

Adicionalmente, a comparação entre os domÍ_
nios de idade K-Ar permiçe dimensionar a abrangêncta dos setores que sofreram influência Èermal referente a eventos marginais
do Proterozó1co Médio e superior. fuum contexto maior, a anãlise
Íntegrada dos dados Rb-Sr isocrônicos (que normalmente reflet,em
épocas naiores de geração de rocha) e i'dades apãrentes K-Ar (re_
presentativas dos diversos perÍodos de resfriamento regional) é,
a nosso ver, d.e importância fundamentaL para a delimiÈação da mar
gem sul do Cráton do São Francisco.

4.2.3.

PROTEROZ0ICO M€DrO

Os resuJ.tados radiométricos Rb-Sr

e K-Ar

do

Proterozó1co Médio são escassos na área investigada, restríngin-
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do-se às extremidades sudoeste (domÍnio do Comp1exo. Campos G.;
rais) e nordeste (região de Betim- contagem - Cachoåira d,os l4aca
cis ) .

A'rÍgor, apenas uma idade Rb-Sr acha-se dis
ponÍvel para o setor sudoeste em gnaisse das ÍmedÍações de Campos Gerais (amostra JC-57; 1334t46 m.a.),
outra idade Rb_sr
pouco mais jovem com 1206!41 m.a., é regist.rada na lit.eratura pa
ra rocha das imediações de Nova Rezende, já fora da área em pauta. Em a¡nbos os casos, traÈa-se de idades convencionais e, como
tal , impossibilitam interpretações seguras a respe.ito da idade
do Complexo Campos Gerals. Ent,retanto, com base em dat,ação RbSr adicional ora empreendida (amostra SFWT 9.,l) que revefou idade aparente semelhanÈe ã da amostra JC 57 e também face às relações Rb€'/Srt' elevadas das três datações (TabeIa.,3) consideradse os resulÈados, a priori, como váIidos geoLogicamente. .Sendo
asslm, o complexo Campos Gerais, peJ_o menos no setor estudadorin
dicaria um envo lviment,o no cicLo Uruaçuano.

3 - ResulÈados Rb-Sr em rocha total para o Complexo
I
pos cerais (ver também Aþêndi'ce 2).
TABELA

Câm

''

N9

LAB

AMOST RA

LITOLOGIA

Rb8

7/Srs

IDADE
6

SÉ87lSr86

(R. t.=0,730)

(m.a.)

374722191

6116
7540

JC 57

Gnaisse

4,68

0

,8195

477

Gran i tó ide

\,70

0

,81 12

sFwT 9.1

Gna

isse

10,99

0,9362

46
120æ 4l
1308t 39
133\!

LOCAL

C. Gera

is

N. Rezende

C.Gera¡s

,!-

Esse envoLvimento crustal no proterozóico Mé
dio aparentemente teve seus ref r-exos at,ingindo a ex@emidade sudoeste cratônica, haja visto o padrão radiométrico K_Ar em três
amostras (Tabela 4, amostras WT 5 e SFWT 10.2A, esta com duas d,e
terminações) que indiCam um resfriamento regionaL entre 15OO ;
1100 m.a.. por outro Lad,o, o metamorfismo uïuaçuano pode ser
também sugerido com base em idade de 949t2g m.a. obtida em micro
diorito intrusivo no maciço granÍtico porto l4endes, a qual pode_
ria ref let,ir os esforços geodinâmicos fj_nais do perÍodo, impos_

tos sobre área já estabilizada. situação semer.hanÈe é aqui assu
mida para pegmatito a sul de São Tiago, (5A-267 = 11g0 rn.a.; DI
RAC e EBERT, 1967 ) (ver Apêndice 5). AdicionaLmente, um padrão
de resfrlamenÈo 1400-1 100 m.a. é ponÈuar.mente observad.o a sur. de
Entre-Rios de Minas e em It,aguara (Figura 45, Tabe1a 4), at,ravés
de duas idades em biotita das amostras ÂpWT 30 e JD 5, sendo ta{r
bém registrado a oeste de Belo Horizonte, em rocha'granÍtica (HA
16).
TABELA 4 - ResuLtados K-A-r
também ApêndÌce 1)

N9 LAB.

AI'IOSTRA

LITOLO6IA

10.2A Gnaisse
FI,JT 10.24 Gna i sse
4592 '/úT 5
Gnaisse
Gnaisse
5503 API,,T 30
Gnaisse
5421 AP\,/T 30
47lt JD 5
Gnaisse
HA 16
Gran ito
5\71 AP\,JT 2H
Gna isse
5454 Apì¡rT 6H
Gna isse
5415 APTJT 7A
Gna isse

5509
5513

S
S

Fl^/T

referentes ao proterozóico ¡¿édÍo (ver

MAT.

Anf.
Bìot.
Bìot.
Biot.
B ior.
B iot.
Biot.
Biot.
B iot.
B íot.

IDADE
(m. a. )

LOCAL

pe

rança

1183!36

B. E spe

rança

1511È45

1046!29

Sul, .Campo Belo
Sul, Entre-R.de M inas
Sul, Entre-R.de Minas

1113!33

I tagua

1360t41

0este,

t595t\6

Cach.

1567t46

Contagem

1603!45

Bet lm

;1278!38

1105!32

B.

Es

ra
Be

dos

lo

Hor

Izonte

Macacos
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Ainda no âmbito da área investigada, resultados radiométricos do,, proterozóico Médio foram também obtidos
no setor noxdeste, através de anál-j.ses K-Ar em micas das rochas
do embas amento cristalino (amostras APWT 2, ApW\ 6, AplfT 7, Tabe
Ia 4), Trata-se de idades aparenÈes interessantes pois poderi.am
refletir a amplitude dos eventos Èermais relacionad.os ao desenvolvimento do sistema intracratônico do Espinhaço. Entretanto,
cabe notar que estes resultados e aqueles semelhantes situados
ao l-ongo da extremidade leste, da Figura 45, correspond,em geografica¡nente ao domÍnio da provfncia geocronorógica transamazônica
anteriormente discutida podendo, d.essa forma, guardar algum relacionamento temporal com os processos tectonoÈermais a1i d.esenvolvÍdos, após a estabiJ.ização tectônica regional. . Finaùmente,
no caso da amostra APWT 7, aparentefiEûÈe a cataclase imposta à ro
cha não causou perdas significativas de argônio, haja visto sua
idade semeÌhante a do exemplar coletado em Cont.agem (APWT 6).
4.2. 4.

PROTEROZÕTCO SUPERTOR

As idades radiométrlcas referentes ao perÍo
do final do proterozóico isão resÈritas ã metodologÍa K-Ar e,como
ta1 , refletem o úlÈimo rejsfrlamento regional.
Trata_se, em to_
dos os casos, de idades. áparentes para rochas d.o embasanento em
posição de borda no segmento cratôruico que revelam re j uvenescirren
tos dos niateriais em decorrência da evolução brasiriana marginal
As datações entre 900 e 400 m.a. (Tabela 5) situam-se preferen_
ciarmente ao longo da extremi.dade leste da Figura 45, desde Belo
Horizonte até Entre-Rios de Minas, configurando um padrão d.e res
friamento melhor tlpificado no domÍnio do ouadrilátero FerrÍfero
(ver item 4.1) e que representa, a grosso mod.o, uma posÍção da i
sócrona de 3000c no final. do proterozóico superior. rdades aparenÈes K-Ar dessa época locariza¡n-se também no setor sudoeste, i
'rnediações de Lavras (arnostra LAV 1), perdões (JD 3) e Campos cerais (sFlilr 9. 1 ) e demonstra¡n, nova¡nente, os efeÌtos ternai.s d,os. /
fenômenos tectonomagmáÈicos do proterozóico superior d,esenvorvi-,,
dos na região Andrelândia-São João deL Rei e Èambém maj_s a oes_
Èe, no domfnio d.o embasament,o da faixa "Araxá-Canastra".

T.ABELA

(ver

5-

Re

sultados K-Ar referentes

ao

Proterozóico Superior

também Apêndi ce 1)
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Ar{0

sf

RA

granlto
grån i to
Gnå ¡sse

HA

Granod

33

Dltt

5

OTM 6

Dltl
HA

7

21

HA 24
HA 26
5493

IfOLOG IA

HA 15
HA I3

HA I5
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L

à

LAV IC
S FVT 9.

I

ior ¡ to

HAT.

Blor.
I ¡ot.
B
B

lot.
iot,

G¡an.Pórf.
Gran. Pórf.
G ran. cna ¡ s.
Grðn.Pór.f.
Gran.6naísse
G rênod. Gnâ issê

I ¡ot

Grênod.Gnaisse

Blot,

Gna

lsse

B¡ot,

Biot,
K.Felds.
B¡ot.

Blot.

RT

.

I DAOE

(m.a.)

895!27
8tlOì24
Â5n
\93
420
850
470
514
\62
790
595!20
518 ! 16

LOCAT

u de Be ìo Hor lzonr
r,l de Be lo Ho. i.on;:
!c ¡o grumad¡nho
ssE de Brunêd ¡nho
são José parêopebô
são José pãraopeba
São José pêråopeba
São José parâopebê
casâ dê ped ra
Jeceeba

Lavras
Cåmpos cerå¡s

Adicionalmente, a caracterlzação das provfn_
cias de idade na parte meridional cratônl-ca e adjacências, con_
forme visualizada na ¡'1gura 44, permlte identificar o cráton do
são Francisco cono um domÍnio crustal que atingiu estabir-idade
tectônica comparativamente com setores marginais ao sul, onde os
processos geodinâmicos des envo lveram-se até o proterozóico supe-

rior.

Nesse contexto, é de se.observar que

o domÍ
nio da faixa "Araxá-canastra", constituid,o d.ominantemenÈe en sua
extremidade sudeste por gnaisses, migmatitos e micaxisÈos, é ca_
racterizado, em termos gravimétricos, por um padrão de distrib'i
ção e tipos de anomalias Bouguer que indlcam uma acentuação no
gradlente gravimétrico, adjacenÈe e um baixo gravimétrico (LES_
1981 ).
QUER et alii,
Na interpretação desses autores, a x-eição
representarÌa uIn espessamento crustal ocorrid.o no Brasiliano ou

'1

1) -

no máximo no Uruaçuano, o que está de acord.o com os dados radiométricos disponÍveis pãra o Grupo Canastra e parte de seu embasa
mento (CoRREIA et al.ii, 1982; CAVAICANTE et alii, 1979, PEREI_
RA et a]Íi, 1984 i este trabalho) , Magnetlcamente este segmento
é caracterizado por padrão linear de anomalias em contraste com
o padrão menos regular/s ub-r egular da área cratônica (arqueana)
situada ao norte (ALMEIDA, 1981).
FinaLmente, é interessante notar que na extremidade sul da Figura 44 aparecem já as extensôes do maciço de
Guaxupé, d.e naÈureza provavelmente alóctone, ond.e os processos
de regeneração crustal (uruaçuanos e brasÍlianos)também ocorrerarp
de forma relevante, a maneira das regiões adjacentés ao leste,
conforme revela o panorama geocronológico existente na liÈeiatura (ver, por exemplo, CORDANI e TEIXEIRA, 19'79l .

4.2.5.

MAGMATI SMO BÁ,SICO ANOROGÊNTCO

Tratå-se de vulcanismo flssural cLaramente
associado a fraturamentosj maiores tendo atingido, em proporções
variáveis, tod.o o segmenÈo crustal considerado. A definição do
padrão geocronol-ógico desse magmatismo cle caráter anorógênico
posslbilita uma interpretação acerca das eÈapas distensivas
principais da årea investigada, comó conseqüêncla da rnobilldade
crustal em faixas móveÍs adjacentes a segmentos cratonlzados. Em
adição, o estudo contribui para o equacionamentô da evolução geo
dÍnâmica do Cráton do São Francisco com base na definição temporal dos esforços ocorridos em seu interj-or, desde o proterozóico.
A ativÌdade ígnea é tipificada por diques
que, em função de sua possança e expressão retilÍnea no relevo,
æermitem fáci1 i ndividuali z ação nas imagens de radar e fotos aé:
reas. Alcançam, via de regra, extensões da ordem de dezenas de
quilômetros havendo, todavia, determinadas regiões (no setor oriental-) onde as ocorrências são inexpressivas na escala em apre
ço (Fisura 46 ) .
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Autores vários têm se dedic*do ao
deste magmaÈismo abordando-o sob aspectos diversos:
(19751 ¡
I\,IENEZES FILHO et aÌii (1977') , SILVA et alll
(1979), PARENTI COUTO et alii (1983),
CAVALCAI,¡TE et alli
FILHO

et alii

(1984),

PEREIRA

rEs rì984).

et alii

(1984),

OLIVEIRA

estudo
BRASTL
(1e78) ,
MACHADO

E

MON-

Duas áreas destacam-se pela maior íncidência dessas rochas inÈrusivas. A prineira, situa-se entre as c1_
dades de Lavras, Boa Esperança, Formiga, Santo Antônio do Monte,
Oliveire- e Bom Sucesso, com os diques apresentand,o-se através de
blocos arredondados nas partes elevadas e como extensos afloramentos ao longo do leit,o dos rlos. Constituem corpos isoLados
ou enxames de dlques quase pararelos direcionad.os no intervalo
N650 - 400lV não guardando, entreÈanÈo, relacionamento obrigaÈório com a folia.ção ou bandamento das rochas encaixant.ës.

A outra reglâo. aparenta possuir a!ìda maior
incÌdência desses corpos. sítua-se ao norte de Dlvinóporis e abrange grossei-ramente o domfnio entre as cidades de perdigão,Bom
Despacho, Parâ de Minas, Esmeraldas, Maravilhas e Cachoeira dos
Macacos. Essa regi-ão foi estudada originalmenÈe en proj eto do DNPM
lBrasil, 1975), serdo ali identiflcadas J_1to1o.9i.as. de diabásio, "gran!
to" e "quartzo escuro', para os diques. Além disso, verifi,cou_se
que os diques constituiam sÍstemas cruzados, de direções NNIrI e
wNi^¡, provave lmente indicando gerações magmáticas de distintas idades. Diques direci.onados a NNE e ENE são também observad.os es
peciaLmente a leste de Cachoeira dos Macacos e Esmeraldas (flgul
ra 46).

gerais, a atividade Ígnea compre_
ende desde rochas basálticas e diabásicas e/ou gabróicas até ro_
chas metamórfj.cas (metabasitos). Os tipos Ígneos exibem granuta
ção varlável, com tonalidades variando d.e cinza escuro a esverdeada ou preta. Apresentam arranjo geralmente maciço, com doml_
nância de cristais prismáticos de feldspato branco e piroxênio,
Em èermos

.125

.
,r

bem como de anfibólios aciculares (MACHADo FTL¡Ð et uLii,lgg¿; pmnr
1984). A preåença de microfraturas cortando a rocha
RA et alii,
é comum, às vezes preenchidas por epídoto. Efeitos de metamorfismo dinâmico quando Presentes, são representados através da de

formação dos prismas de anfibótio, fraturamentos, além de orientação fluxionaL das massas de saussurita (CAVAICANTE et alii,
ALguns diques exibem textura visivelmente porfirítica
1g7gl .
(como aquele da rodovia de acesso a Morro do Ferro, pela BR 381),

fenocristais de feldspato de até 5 cm ao longo do eixo de diâ
metro maior, dispersos numa matriz de granulação ma.l.s fina, isocom

È

rópi

ca

.

Ao microscópio, os diabásios e gabros possuem como componentes principais plagioclásios transformados, au9!
E-r
t.a, minerais opacos, hornblerria, ePÍdoto, zoisita e clorita.
xibem granulação média e textura ofítica a subofítíca e intergra

plagioclãsio (labradorlta) é o mineral dominante, com
formaÈo rlpiforme, afetado nonnaLmente Por saussuriti zação, albiELzaçáo, argiltzação ou sericitlzação, fenômenos que dependendo
da intensidade são responsávels pela destrulção da geminação. o
máfico predominante é a augita' representada por cristaís subédricos, fraturados, con parcial ou tötal uralitização' os ninerais opacos são freqüenÈeé e constttuem grãos irregulares, borde
jados por leucoxênio. A maiorla dos diabásíos tem composição to
IeÍtíca sendo caracterizados Pela tqtal ausência de oLivina.

nular.

O

L

r)

Conforme ressaltaram PERETR.A et alii (1984)
essas rochas, na maloria das vezes, exibem feicões texturais e/
ou mineralógicas que atestam sua origem Ígnea. Plagíoclásio e/
ou pseud,omorfos e relj.ctos de augita seriam primários, com o pla
gioclásio ostentando ou não gemlnados de aLbiÈa. Ambos apresentam-se em forma granular, com o p1agloclásio configurando, ocaseus fenocristais, não gemina
sionalmente, Èextura porfirfÈícai
dos, englobam augit.a e encontram-se substituÍdos por sericita.
Também ocorren como mínerais primárlos, relictos de augita purpú

rea,

em

placas ofÍticas.
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VäIe, adicional_mente , noÈar que a elucida_
ção da origem Ígnea pode ser dificultada petrogra fi camente por
um metamorfismo posterior, ou mascarada por freqüente arÈeração
de baixo grau ("epimetamorfismo" ) representada, via de regïa, pe
ros minerais crorita/ epÍdoto e actinor-it,a. No caso d.a superimposição metamórfica esta a]cança a facies anfiborito originando
exempLares metabásicos (anfibolitos ). Trata-se, ern geraI, de ro
chas com granulação variável de fina a grosseira send.o as texturas, em geral , cLassificáveis como nematobl ásÈi- cas e granonemaÈo
brásÈicas. A nineralogia cornumente observada é representada por
hornblenda, uralita, actinoliÈa, augita, pígeonita., pfagioclá._
sio, titanita, ilmenita, epÍdoto-zoi si ta, biotita, quartzo, cIo_
rita, zircão, apatita e opacos (PEREIRA et a.l_ii , 1gg4l .
oponto de vista tectônico e considerando:se as. relações geológicas pode-se anÈever que o magmatisrno bá
sÍco fissural desenvolveu-se em etapas distíntas ao longo da área investj.gada, com basg no exame das estruturas no âmbito regional. Tanto os sistemås NII-SE como os NE-SW apresentam contri
buição magmâtica, sendo este último posterior já que desloca o
primej.ro (MACIIADO FILHO et. alii, l-984). Na regíão sudoeste (Fi( 191Ì.91 observaram que os dÍgura 46), CAVALCANTE et alil
ques "epimetamõrf1cos " de diabásio e gabros de direção NW-SE sec
cionam o maciço graníÈico Porto Mendes; datado em cerca de 2200
m.a., Segundo tais autores, o enxame de diques considerado esta
ria reLacionado ã importante mobil-idade crustal que aÈingiu o do
mÍnio do Complexo Campos cerais durante o Proterozóico Médio. ê
lém das duas díreções príncipais, na reglão de São Tiago, observaram-se sístemas de diques orlentados segundo Ev'l e Ns, cujas ex
tensões são da ordem de 10 a 15 km. As relações entre estes cor
pos e aqueles direclonados a NI,I-SE e NE-SW não foram obserr¡adas
nos estudos emPreendidos.
Sob

r
l
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termos de interpretaçôes de resultados
radiométricos K-Ar, vía de regra, rochas que tlverarn resfriêmenEm

to rápido

as fÍssurals produzem valores de idade ¡nu1to
próximos da época da consolidação magmátlca, sempre que o material analisado for favorãvel à retentivÍdade do argônio. Asslm,
as deterrninações correspondem, provavelmente, às épocas de colocação das respectivas rochas, refletindo fases traclonals que ti
veram contribuição magmática, ocorridas neste setor do Cráton do
(como

São Franclsco.

TodavLa, no caso das datações referentes a
rnetabasitos, as interpretações devem levar em conÈa a presença da
superimposição metamórfica. Como tal-, torna-se forçoso considerar um rej uvenescimento isotópico de argônio, sendo possfvel que
atgumas idades não revelem a assoclação geológlca correspondente

verdade, idades mistas produto de perdas parclais (diferenciais) de argônio.

configurando,

em

Na área investlgada, os estudos raclÍométr1cos em rochas magmáticas básicas anorog6nicas são prati ca¡rente âg

sentes.

o intuÍto de alterar este quadro deflciente realizou-se amostragem regional dispersa, com representação dos prÍncipais slstemas de fraqueza com contrÌbuição fgnea, bem como utilizou-se da amostragem em disponibilídade no fGA para a Folha São
Tiago (1:50.000) , instituição que possuia representantes de todos os sistemas de fraqueza mencionados na literatura.
Este cri
tério possibilita, a nosso ver, delinear um comportamento padrão
para o magmatismo básico, em função das idades encontradas. No
total, são comentadas 21 determinações radioméÈricas, relacionadas na Tabela 6. Duas amostras desse conjrlnto foram seleclonadas adicionalmente para reaná.lise (Apl¡lT 29D e STG MS 216) , te ndo
sido obtida concord.ância com os resultados anteriores.
Com

Às datações disponíveis para a área investi

TABETA
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6 - Dados analiticos K-Ar para o magmatismo básico anorogênico
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0
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gada (Figura 46) delinearam quatro conjuntos maiores de idade dis
tribuídos no tempo ao longo do proterozóico, entle 2300 e SZO ml
a.. r'Io futuro, com maior número de resultados radiométricos serão possÍveis novas subdÍvisôes ou melhor definição dos ápices pa_
ra o magmatismo. Na fÌgura mencionada, os conjuntos acham_se re
presentados por simbol0gia própria o que permite considerações
interessantes sobre as épocas de fraturamento regional.

Petrografi camente , caracterizaram - se dois
agrupamentos distintos, o primeiro constituÍdo por rochas básicas com incipiente metamorfísmo (hidrotermalismo, retrometamorfismo) , aqui denominados de ', epidiabásios " , e o segundo por meta
basitos, termo genérico aqui ernpregado para rochas inÈrusivas (a
norogênicas), porém que apresentam metamorfismo da facies anfibo
11to.

Analisando-se òs aspect.os petrográficos dominantes da suite de rochas ' s ubmetida a processamento geocronoló
gico (Tabel-a 7), veri-fi-ca-se a imposição de importantes þrocessos de transformação secundâria. Sericitização, argilÍzação, of
bitização, epidotização e carbonatização estão intensamente desenvolvidos nos .p]agioc1ásios dos ,'epidiabásios" , sênd,o t,ambém
freqüente a ural-iÈização, porém em intensidade variável-. Metassomatismo significativo (microclinização) foÌ constatado em dois
exemplares ('bpidiabásio" SFWT O68 e metadiabásio ApIìiII, 29D).

Texturalmente, os ', epidi abás io s,' apresentam
o padrão subofÍtico a ofítico com variações para blasÈosubofÍtico a hipdiomõrfi co-granul_ ar. por outro lado, os meCabasitos a_
presentam text,uras predominanÈemente grano- nematobl_ásti cas e subordinament.e granoblåsticas. Texturas reliquiares ígneas (padrão
subofítico) foram ainda observadas em dois exemplares (srcMs 240

e

213ì, .

base no quadro petrográfico, aparente
mente não há diferenças marcant,es nos processos d.e transformação/
Com

TABELÀ

7 - Aspectos petrográficos principais do magmatismo básico anorogênico
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afteração entre ', epidiabásios,, e metabasitos . entråanto , no ca
so dos metabasitos as arterações concenÈram-se nos plagioclásios
estando os anfibólios,,normar.mente bem preservad.os. Rer.ativamente às idades aparentes K-Ar desses corpos, não há também distinções quanto às intensidades dos fenômenos mencionados. Apaïen_
temente taÍs processos poderiam vincular-se essenclaLmente ao hi
droÈexmaLi smo/retrometamorfi smo (de baixo grau) ì_nerentes à con_
solidação magmáÈica dos corpos.
O conjunto de ',epidiabásios" ocorïe aparen_
temente por toda a extensão da área em pauta (Figura 46) estando
represenÈados, por exemplo, no setor ocidentat _ porto Mendes,
Campo Belo, Formiga (amostras SFWT 06B, WT 9, WTIÍS 05) _ na qua_
drÍcula de São Tiago (STG-MS 216, 247}, na região de pará de ttil
nas (amostras l^fr 1173-1055, hrr 11i3-1063, Apwr 04) e nas imedlações de Passa Tempo (APWT 23C). Com base nos dados radiométri_
cos disponÍvels não fica craro um condicionamento geocrono]-ógi-

colestrutural para o nragmat,ismo, já que as idades (em nq de 9) a
brangem no tempo três dos conjuntos caracterizados correspond.en_
do, indistint,ament,e, aos s j.stemas NVI-SE e NW-SÌü_
o cjnjunÉo de datações para os metabasitos
(10 valores) restringe-se geograflcamente, até o momento, à qua_
drÍcu1a de São Tiago (amostras sTc-MS 240, 213, 163, 252, 148 e
2291 e à extremidade sudeste da árdâ investigada, a sul de En_
tre-Rios de Mlnas (amostraç ,JSW! 03, APWT 31C, APWT 29D).. Em ¡cI
mos de representat.ividade cronoJ-ógica, os resultad.os incruem-se
nos quat.ro conjuntos de idades (ver Figura 46) estando caracteri
zados tanto nos sistemas de fraqueza principais (Nw-SE, NE_SW)
como também nos sistemas NS e EW.
Em

que pese as diferenças interpretativas

em

relação ãs idades obtidas nos "epìdiabásios" e metabasitos fica
craramente demonst,rada a ant,Íguidade do fragmento crustal considerado, cuja estabilidade tectônica foÍ atingida já no protero_,
zóíco Inferior. Nesse senÈido, é interessant,e ressaltar que os

?

valores radiométricos entre 2,3 e 2,0 b.a. (Tabela &) atestam a
existência de esforços tracionais na crosta rÍgida arqueana durante a evolução do Cí,,ntuz,ão Míneiz,o, anteriormente definido. Con
seqì.bntemente a siÈuaqão geográfica d.esses corpos serve de diagnóstico para o esboço paleoÈectônico do Proterozóico Inferior,
relativanente à identificação das áreas crustais cratonizadas.
Por outro lado, nos casos dos metagabros STG-MS 240 (idade de
cerca de 2,3 b.a.) e STG-MS 252 (idade em anfibólio, com 2050 m.
a.) a formação dos corpos seria de êpoca ainda mais antiga, f ace
ao metamorfismo superimposto.
Os resul-tados geocronológicos do intervalo
2000 - 1800 m.a. foram obÈidos somente em rochas metabásicas.
Tais idades associam-se pre ferencialmente a eventos dínamo - ter¡

mais e/ou tensionaj-s ocorridos na área investigada, em época con
temporânea ao "diastrofismo Minas". Como tal , servem també¡n como indício importante no sentido de caracterizar a abrangência
geográfica da evo.Lução transamazônica, na parte meridicnal do Crá
Èon do São Francj.sco. A observação da Figura 46 revela que esses diques situam-se na região de Bom Sucesso e ao suJ. de EntreRios de t{j-nas, domínio este inÈerno. ao aqui chamado Cinturão Minei
To, conforme esboço a4térior, da FÍgura 44.
Apafentemente, há certa tendência delconcen
tração dos resultad.os nos dois agrUpamentos mais jovens (1400 :
950; 900 - 650 m.a.). O primeiro provavelmente esÈarla relacio
nado aos esforços dj.sÈensivos vinculados ao desenvolvimento, em
região adjacente, do sistema Espinhaço. As rochas com idades nes
se inÈervaLo geocronológico ocorrem na quadrícula de São Tiago e
ao sul de Entre-Rios de l4inas (Figura 46). Cabe, todavia, ressal
tar que þelo menos nuÌn caso (amostra STG-MS 252, analisaaa em pfl
gioclásio) confirmou-se perda significativa de argônio do *¡-r"ra1 haja visto sua idade aparente transamazônica, obtida em anfi
bóIio (Tabela 6). Assim, o valor radionétrico de cerca 1230 m.
a. não tern necessariamente validade geológica. De outra parte,. pelou

mlcrodiorito SFWT 06e (950 m.a., Tabela 6), intrusivo no maclço granÍtico porto Mend.es, relacionase ã evolução da faÍxa "Araxá-CanasÈra" , em sua eÈapa termlnal.

menos uma idade aparente no

Já o conjunto mals jovem possuí representação geocronológica em malor área geográflca. Seus reglstros foram constatados, até o momento, nas imediações de Formiga,ao su1
de Pará de Mlnas, a sudeste de piÈangul e também na quadrÍcula de
São T.iago. Essas idades aparentes enÈre 9OO e 650 m.a., obtidas
em" epidlabáslos'" e metabásicas, vincuJ-am-se tanto a fases disten
slvas precoces da geodlnâmica brasiliana como ao próprio desenvolvimento das faixas mõveis marginais ao Crãton do São Franclsco ("Araxá-Canastrarr e RÌbetra) . Em adição, vale também ressaltar
a importâncj.a estratigráfica da idade aparente do "epldlabásio"
WT-HS 05 (763t22 m.a.) que condlctona una idade máxlma para a !Þr
mação Sete Lagoas do Grupo Bambuí, na região de Formiga.

parte, o trat.ament,o lnÈegrado das
ldades radiométrÌcas K-Ar (Tabela B) existentes en inÈruslvas bá
sicas e afi-ns associadas ao fraturamento do CráÈon do São Fr.ancisco (Figura 47) indica várias épocas lmportantes de atteção dos
esforços tanto interna como marginalmente ãque1a unidade.
De ouÈra

Conforme observaram PARENTï COUTO et aLil
(l-983), resultados radiométrlcos K-Ar entre 2040 e 1320 m.a, foram obtidos para a região de Salvador e Ilhéus, havendo concen-

tração aparente de valores nos perÍodos I720-I450 e 1200-g00 m.
a. Datações isoladas, dispersas pre ferencia,lmente em regiões de
terrenos arqueanos forneceram as idades mais antigas¡ cotrD a amos
tra EC-AG 03 com 2O1O m.a. (inedlações de Uauá) e aquelas já comentadas na área investÍgada. Tais resul-tados revelam a exÍstência de esforços distensivos em blocos rfgidos d.e crosta conti
nental pré-existente, vÌnculados à evolução de cinturões transamazônicos.
No âmblto do sistema Espinhaço e do seu em-
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I - Dados analÍlicos K-Ar em rochas básicas do Cfáton do
São Francisco (PARENII COUTO et alii, 1983).
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Fis.4!- LOCALTZACÃp DAS DArAç_öES PARA O
MAGMATISMO BASICO ANOROGENICO NO CRATON DO S, FRANCISCO
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as idades aparentes K-Ar nostraram grande variação.Num
contexto amplo, idades da ordem de 1600 m.a. (amostra GS-WB 6l-.2)
ou pouco mais anti gas,, poderiam vincular-se à época da implantação e desenvolvimento do sistema int,racratônico , cuja influéncia
fez-se sentir tarnbém em setores da área investigada (conjunto de
basamento

idade ent,re 1400-950

m.

a. ) .

Aparentemente, observando o conjunto global
de resuLtados radiométricos, há certa tendência de concentração
de idades em dois grupos, entre 1500-1000 n.a. e .700-500 m.a,.
Trata-se, em muit,os casos, de datações em metabasitos e, como
t,al , revelam a época de eventos pre ferencialmente dÍnamo-termaj.s
da evolução do sistema Espinhaço. O agrupamento radiométrico
mais antlgo parece exibir concentração no tempo I2O0 - 1000 m.aj,
sendo contemporâneo ao metamorfismo d.esenvolvido nas rochas da
cordilheira Espinhaço.

o conjunto datado entre 800-500 m.a., além
de ocorrer ao longo do sistema Espinhaço, aparece representado
nas proximidades da borda do Cráton (ver ta¡nbêm Figura 46), Essas idades confirmam a,ihfluêncla do desenvolvimento das faixas
marginais brasllianas éni t.l*o" de imposição de esforços na massa craÈõnica. No caso dos metabasítos do sistema Espinhaço ocor
reu pronunciada difusão de argônj.o mesmo em rochas da infraestrutura, ao l-ongo da referida cadeáa.',
Finalmente, é intêressante notar que o cráton do São Francisco foi praticamente poupado aos efeitos de importante reat.ivação tectônica ocorrl-da no Meso-Cenoz'oíco , na pla
taforrna Sul-Anerlcana, pois apenas uma idade K-Ar (AM 5, .Tabela
8) tndicou cerca de 90 m.a.. Tal situação demonstra claro contraste com as áreas sujeitas ao envolvinento brasiliano (como o
Nordeste ou Súlestè do Brasil-), ond,e muitas datações em rochas báslcas integram-se ao contexto da reaÈivação. Também no cráton A
mazonico a mobilidade crustal- parece ter sido naíor no Meso-Ceno
zôLco, comparativamente ao Cráton do São Francisco. Ali, algu-\
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nas dezenas de rochas básicas datadas prod.uzíram iaáÀ¿es aparentes no interval-o de tempó 150-250 m.a. (TEIXE]R.A, 1980), revelan
do a exlstência de lmportantes esforços sofridos pela unidade
geotectõnica, em época cont.emporânea ã abertura e formação dos
oceanos Atlântico norte e su1

4.2.6,

.

GRUPO BAMBUÍ

Pretende-se neste iten comentar'os princípais trabalhos geocronológicos efetuados nas litologias do GruPo
Bambul em Minas Gerais para estabelecimento realista do quadro
radlométrico existente, na espectativa de um melhor entendimento
da evolução geológica da unidade. Antes, porém, da discussão pro
posta algumas consideraçõés prelimínares devem ser,efetuadas para um entendl-mento adequado da problemãtj.ca associada ã metodolo
gia radÍométrlca.
O PROBLEMA DAS DATAçõES RADTOMETRTCAS EM SEDIMENTOS

Genericamente, apesar dos sedimentos prá-c"m
brlanos conterem determirlados 'estromatólitos , quase sempre el"es
possuem valor restrito ou pequena potencialidade como marcos cro
noIógicos precisos. Nesse sentído,..; o método Rb-sr aplicado em
sedinentos argilosos marinhos tem-sê prestado para a defìrr-ição de e
ventos e corelações entre seqüências seme.Lhantes (CLAUER, 1976l .

abordagem pioneira
sobre os problenas de amostragem geocronológica em rochas do ter
ritório brasileiro, estabeleceu certos criÈérios' para a coLeta e
t.tpo de materiais mais favoráveis para determinações Rb-Sr. É de
fundamental ímportância, por exemplo, que o material esteja isen
to de alterações intempéricas, seja representativo da unidade se
dírnentar e €enha composição química suficientemente vari á.vel- pg
ra proporcionar boa distribuição dos pontos analíticos em diagra
ma isocrôníco.
KAWASHITA (1972\

t

numa

.138.

;

4
coletar 'as amostras rela
tivamente próximas entre' si, d.e preferência numa mesma camadã da
unidade. De outra parter como a homogeneização isotóplca tornase mais dificil à medida que aument.a o tamanho das partÍculas mi,
neraj-s, a datação de eventos de homogeneização de Sr deve basear
-se nos minerais de argila, já que a componente detrítica introduz grande incerteza com respeito ã relação 5r87 /g¡86.

E necessário também

F]LHO (1976) e CORDANÌ ét alii (1978)
ratificaram a capacidade do método radiométrico emt rochas sedimentares argilosas de fornações paleozóicas e eo-mesozóícas propondo modelos interpretativos de diagramas isocrônicos os quais
THOMÃZ

foram, posteriormente, utiLizados em depõsitos pré.carnLriaros. O
método radiométrico empregado nesses trabalhos utj l iza-se de aL
mostras em rocha t.otal e em fração fina (granulação inferioi a 2
microns) , bem como de frações Provenientes do ataque com HCI díluído (lixiviado e resÍduo insolúvel).
Os modelos

j.nterpretativos

conduzem

ã cons-

tatação de que as isócronas de sistemas em rocha totaL, obtidas
em amostras de rochas pe|Íticas sem metamorfismo (a partir de
seleção criteriosa ¡aséaâa ni composição mineral e conteúdo de
Rb e .Sr), derivadas de um mesmo ambj.ent,e deposiclonatr, referemse a eventos responsáveis PeIa homogeneização lsotóplca do sr en
tre os minerais da rocha. rais is6crônas forÍ¡ecem a idade absoIuta de deposição da unidade sedimentar, semelhante ã idade estratigráfica, segundo a escala do tempô geológico. Já as ísócrg
nas amostrais, inclu.j-ndo fração fina, Iixiviado e resíduo (em
Hcl) , indicam a idade absoluta do último processo diagenético* e,/

* "0 conce i to de d iagênese é
(197E),

aque I e

adotado por

C0RDAN

I et âìiì

que re.l aciona ao. termo todos os processos que levam a
modÌf ìcações de um sed imento ìmediatamente após a depos ição, co
mo tambéÀ qua isquer transformações fÍs Ìcas ou qu Ími cas oão r r i'?
das posteriormente, em- condiçõés ambientais brandas não m.etaa
mórficas."
\
il

I ?O
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ou metamorfismo imposto sobre a unidade sedimentãr, ambos condizentes com uma homogeneização isotópica de Sr entre os constit.uintes mineralógicos 'l-nferíores a 2 mj.crons.

I

Entretanto, o emprego dos métodos radiométricos. em rochas sedimentares possui certos problemas interpreta
tivos crÍticos envolvendo o tipo de material depositado que pode
possuir idades diversas (dependendo da área-fonte) ' . AIém dlsso,
há possibilidade de ocorrerem processos de desgaseifícação incom
pleta de argônio, no caso do sistema da rocha sedimdntar possuir
minerais de elevada retenttvldade de argônio ou, até mes¡no, difu
sões de argônio à temperatura ambiente (quando e>clstj-rem minerais
desfavoráveis) e re juvenescimenÈos isotópicos eåtes vinculados,
por vezes, a deformações, falhamentos, reativações'e intrusõesl
Tïata-se, em tod,os os casos, de idades aparentes gue podem ' ser
muito mals jovens que a idade de sedimentação.
Fínalmente, com relação ao emprego do método Pb - modelo em rochas sedimentares, seu valor interpretatlvo
prende-se ãs inferênclas tsobre a fonte de Pb, contrlbulndo para
das mineralizações desse elemento. O
o esclarecimento da gênege
It
tratamento íntegrado daê:composíções isotõpicas em diagramas de
evolução de chumbo (do tipo CUMMING e'RICHARDS, 1975) propörciocomportamento do chumbo,des
na a definição temporal em termos Qp
t'
d,e sua separação do nanto e lnt,roduÇão'na crosta, além de consiãs
derações a respeito da época de sua lncorporação defÍnitiva
galenas.

.

DISCUSSÍ.0. DOS DADOS RADTOMÉTRTCOS

Os estudos radiométrtcos em rochas do Grupo
Banbui nas proxj.midades da área investlgada e em seu interior são

,ainda escassos. As datações Rb-Sr exlstentes restríngem - se ao
setor ocldental-, sendo proveníentes das lnediações de Cedro do A/
baeté (isõcrona Rb-Sr) e Formlga (duas anállses Rb-Sr) . Afora ed
..
sas determlnações apenas três anãI1ses de composição isotópica \' ^{ir
li.J'

il
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de Pb acham-se disponíveis, send,o duas das imediaçtes de Sete La
goas e una das imediaçdes de Moena (a oeste de Bom Despacho) .

Enfretanto, face ao objetivo deste capÍtu1o, os comentários abrangerão de maneira sintética o eonjunto
global de dados radiométricos, sendo tal procedimento necessárío
para estabeleciment,o do cenário geocronológico atual da cobertura sedimentar. Com vistas a faciLitar a vísualização geográficaf o LeÌtor deve recorrer à figura 48 na qual acham-se represen
tadas as principais local_idades referidas no texto.
Considerações sobre a idade do crupo Bambuí
têm sido observad,as na lit,eraÈura com base em diferenÈes métodos
e deduções, desde o século passado. A utilização de fõsseis tern
sido a praxe de inúmeros trabaLhos desde que as estruturas organosedimentares foram descobertas por volta da década d,e sessent,a na porção meridional da unidade, apesar das dificuldades de
fixação de um intervalo temporal restrito, inerentes à própria
paleontologia: CLOUD e DARDENNE (1973), na região de Vazante
(MG) atrlbuiram idade eltre 950 e 1350 m.a. para estruturas orga
nosedimentares existent+s no Grupo paranoá, que é aqui admitido
como unidad. pré-r..uoÍ l, MAh.cHEsE (1 91Abl, estud.and.o os estromatólitos d.a região de Séte Lagoas, inferiu o perÍodo de ténpo entre 650 e 850 m.a. para a ldade de deposição do Grupo Bambuí.
rl

termos subjetivos, pode-se aventar para
det.erminadas regiões que o Grupo Bambúi inlciou seu desenvolviment,o por volta de 1000 m.a. atrás, eom base na cronologia das u
nidades lito-estratigráficas
sotopostas. No nc'roeste do estado
da Bahia, por exemplo, o limj_te Èemporal inferior para os proces
sos de sedimentação da unidade (apesar das restrições j.nerentes
a qualquer generalizacão sobre a cronoesÈratigrafia das várias
"bacias" da unidade) é ÍnferÍdo a partjr da idade K-Ar de llOO !
55 m.a. obtida num gabro inÈrusivo na cobertura Chapada Diamanti
na, a nordeste de Brotas de Macaúbas (JARDIM DE S.Á. et a1ii,197g).
Ad.emais, a Formação Caboclo da referida cobertura, datada na IoEm

FiO.48- ANEA OE OCORRÊNCIA DOS GRUPOS
eÃrvrauí E uNA, No cRÁToN sÃo FRANclsco

(

calidade de Morro do Chapéu, possul idade Rb-Sr
ca de 960 m.a. (BRITO NÉVES et alií, 1979).

4

ISOCrOnrca

de cer

No estado de Minas

Gerais, idade de K_Ar de
930t2I m.a. foi reportada por PARENTI COUTO eÈ alii (1983) para
um gabro da região de Santa Luzia. Sua situação geológica condi
cj-ona uma idade máxina para a Formação paraopeba, base do Grupo
Ba¡nbuí. RaciocÍnio anãIogo pode ser efet,uado com base em data_
ção de dique básico no embasamento cristalino, que porém não afe
ta a cobertura de plataforna. Sua ídade K-Ar cle 673!22 m.a. (HS
WT 05) fixa o Limlte temporal inferior para a sedimentação da For
mação Sete Lagoas, na região de Formiga (Tabel-a 6).
Novamente,
extrapolação semelhante pode ser efetuada com base em d.uas ou_
tras idades K-Ar brasiliánas (amostras 1173-1055.o 1063, T.b"i.
6) obtidas en "epidiabásios,' que intrudem os metas sedj_mentos Rio
das Velhas da região de pitangui-Onça do pitangui (Apêndice 4l
sem, no enÈanto, afetarem as rochas do Grupo BambuÍ, expostas
nas proximidades.
Determinações Rb-Sr para o Grupo Una, na re
gÍão de Lajes do Batata, . município de Jacobina (BA) induzem à de
finição da idade deposicional'da Formação Bebedouro. All os re_
sultados obtidos em fração fina e em d,uas rochas carbonátfcas
^s
sociadas são coerentes com a etapa diagenética tardia dos sedi_
mentos basais da unidade,
consor{ãncla com os dados difratomé"*
tricos (CORDÄNI et alii, 197B).
As camadas argllosas exibem
illita como princlpal mineral de argila, com Índice de Xübler
de:9,0, Índice de Esqusvin entre 0,35 e 0,42 (i1lita alumÍnosa),
e a idade obtída, de 8B6t1I ¡n.a. (para uma razã.o inicial
de
0
'7304\ é indi-cativa de que a homogenerzação isotôplca do sr afe
tou até nesmo os carbonatos, a nivel de unidade Iit,ológica.

Mais recentemente, reinterpretações do con'junto de dados isotópicos da Formação Bebedouro acham-se disponí
veis, com a adição de novas amostras (FREITAS MACEDO, 19g2; BO_. ,
NHOMME, L9821 .' Em diagrama isocrônico, um dos nÍveis estudados \
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apresenta duas idades com, respectlvamenÈe , 96OfAI n.a. (R.I. =
0,723!0,004) e 896!30 m.a. (R.I. = 0,731r0,003). A ldade nais
antiga (960 m.a.) corresponderia posslvelmente à época da diagê_
nese precoce, sendo a mais jovem (cerca de 9OO m.a.), rel-ativa à
diagênes,r tardia da Formação Bebedouro. Alt.ernativamente , seis
fraçôes lnt'eriores a 2 microns analisados pelo método K-Ar reve_
laram idades entre 880 e 900 m.a, aproxÍmando-se, portanÈo, da é
poca da dìagênese tardia apontada peJ_as idades Rb-Sr.

relatlvo à formação
basal do C-upo Una é completado por outras análises Rb-Sr em isó
cronas que revelaram ldades deJ 667J30 m..a. e 5Z0rZ m.a. (FREITAS
MACEÐO, op. cit.).
Datações K-Ar então empreendidas lndicaram
brasil"lanos sen¡{n um refLexo termal- desse eÈa¡nbém valores
O conjunto radionéÈrlco

venÈo orogênico na Chapada do Irecê.
Os resultados geocronológ1cos em

rochas do
Grupo Bambuf revelam que os eventos trerminals ao ciclo Brasiliano foram de maior relevância na cobertura, especiaLmente no esta
do ale Minas Gerais. Conseqüentemente , a grande maioria das determlnações disponÍveis (Rb-Sr e K-Ar) reflete este e nvo lvìlrento,
con as amostras coletadas para processamento geocronológico RbSr sltuando-se nos campos da diagênese avançada, anqutmetamorfis
mo e mesmo epirnetamorf isrno . Verifica-se assim que os processos
de rehomogene ização isotópica de Sr ocorrer¿rm en tempos distintos de uma área para outra, consoante condições evoluÈivas finais no int,ervalo de tempo 600-450 m.a..
inlciais sobre a cri-stalinidade
das lll-itas nos metassedimentos do Grupo BambuÍ datam da década
d.e setenta (scHöLL, 1973, BONHoMME , 19761 Èendo como objetivo
caracterizar zonas sem netamorfismo, teoricamente mais €avoráveis de fornecer, via geocronologla, a época da sedirnentação.
Os estudos

ses Rb-Sr (Tabela 9)

Na região de cedro do Abaeté
em frações argiJ-osas do tipo

, as anáIi
1llita/c1ori-

(MG)
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9 - Dados analíticos Rb-Sr para rochas do crupo BambuÍ em
Cedro do Abaeté e Formiga

TABELA

Rb

(ppm)

S

r ( pp¡¡)

Rb3

7/s f0

6

srtTlsr36

\9

FF

206,5

tt

202,3

t8,0
t8,4

33

A-750

32,51

0

5l

FF

2t9,6

19, I

0

FF

208,3

30,4

34,04
20, Ìl

FF

222,9

30,0

21

,8\

0,8480

FF

52,2

ll

,66

A-753

tt

,207 ,9
: 189,9

0,8t68
o;8roo

R-751

RT

1\5,8

A-75\

FÈ

., 205

,5,ô
6r,1

A-896

FF

r

49,8

11

A-897

FF

A-755

FF

0

tÈ

l8l ,3
20l,5

14,48

A-756

,7
3þ,7
et ,7

9,52

0,7770

R-756

RÎ

171,8

56

,o

9,05

0,7772

A-717

Rf

199,0

7t ,2

8,rq

o,7677

A-758

RT

2r8,0

20 ,91

Ã-75\

Rf

r50,8

,7
15,9

A-7

A-7

A-752

t

A-752 t

A-753

|

t

I

,5
98,4
t 86,6

51

,0

38

30

r

,99

0,89
7

,65

0,9259

,917\

,9203
0,8453

0

,7833

9,82

0,7959

,65

o,8067

14,r3

0,8271

5,78

0

,8292

,8787

0,7639

3963

Éx-2

*R1

63,3

't77,2

1,04

0,7221

396\

EY-5

*R1

68,8

r33.5

I ,lt9

0

* sed,

c

lást lcolquÍm lcos

REF.!

I-

2

,7253

BoNlloÌ'tltE, 1976 (Ced¡o do Abasté)
PARENTI COUTo et ôl¡¡, t98l (Fonn¡ga)

..t
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ta/esmectita alinharam-se na idade de 439!1g m.a. para rer-ação i
nicial (R.L) de 0,7 122,, ao passo que outras frações de tipo pre
ponderantemente i l1itico,/ clorÍ tico alinharam-se em 541117m.a. (R.
I. = 0,7 1721 (Figura 49). No mesmo diagrama, alguns dados retê_
rentes a frações finas e rocha total- delinearam reta isocrônica
de idade em torno de 600 m.a.. TaI comportamento é devido ao fa
to de que as anostras com participação de ferromagnes i anos pos_
suem comportamento semelhante às bioÈitas no que concerne às mígrações isotópicas que ocorrem até as úl-timas fases tectónicas,ao
passo que as illitas puras tendem a conservar seu estado isotópi
co prÍmordiaL. Assim, as idades aparentes mais joùens (540 e
440 m.a.) devem referlr-se às épocas de rehomogeneização isotópi
ca (diagêneses Èardias ou nesmo fen6menos de alteração hidroterrnal/ inÈernpérica ) posteriores ã sedimentação.
Por outro lado, a representaçro ,ra=a" Urrgrama das duas anáIises Rb-Sr disponÍveis para a Formação Sete
Lagoas (região de Formiga) coaduna-se llElhor com o a].inhamento de
cerca de 600 m.a.. com efeito, PARENTI couTo et alii (1981) in_
terpretara¡n as duas amostras integrando-as ao conjunÈo da chamada Formação Paraopeba, datada, neste tïabalho, através de isócro
na Rb-Sr com aproximadamgnte 640 m.a.. Ressal_te-se, ccntudo, que
os dados de Formiga têm pouca valia, face não haver um di.egrama
isocrônico específico para Cada afloramento.
s.6/Æts
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De

outra parte, os resultados K-Ar,

também

processados por BONHOMME (op. cit.) em frações Êtnas de rochas
daquela reglão (Tabel-a 10), refletem a ldade mínima de fenômenos
tardlos vinculados ã ação do ciclo Brasillano, coerentemente ao
padrão radiométrico Rb-Sr.

TABELA 10
ebae té

- Dados analÍticos K-Ar nr'-a frações fin.as de cedro do

nrra$ (to-6cm3/g srp)
A 753
A 756

5,30

94,3

516

,08

92,7

478

5

AdicionalrEnte., anosÈras de frações finas e
de um carbonato de ,fanuária e ,foão pínhelro fora¡n também estud.adas por BONHOMME (op. cit.), em termos de grau de crisÈallnida_
de. As amostras de Januária evÍdenclaram essenciar.mente lrlita
pura e ern João pinhei.ro, predomlnaram illiÈa e vermicul_ita. o fn
dice de Xübler para as amostras de Januária é de:6,7 ede ! 5,4
para as de João pinheiro. Este úItimo valor. inclui-se já no carn
po do anquimetamorflsmo. Em ambos os casos, o índice de Esque_
vin foi maior que 0,30 indicando uma ltr.lta aluminosa (coRDANr

et ali1, 1978).

A idade encontrada de 641 ß,I =0,7082t010047)
deflne para aqueles autores a época da compLeta homogenelzação
de Sr no mÍnimo para as frações finas, que terla ocorïld.o em ,ra
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;!nuária durante condições de a¡nbiente díagenético, e &o caso ;.
João Pinheiro, já durante, o anquimetamorfismo. Segundo BONHOMME
(1982), apesar do valor da relação inicial ser prõximo dos valores rnedidos para o Sr sedimentar marinho parâ aquela época, apaj
rentemenÈe só este critério não é suficiente para teste t,emporal
da diagênese precoce ou tardia d.as amostras, em vista de ouÈros
exemplos conhecidos na literatura.
Valores radiomêtricos brasilianos foram tam
bém demonstrados para pelitos da Formação Sete Lagoas nas imedia
ções de São Francisco (MG). o estudo detalhado emr' 42 amostras
(THOMAZ FILHO e BONHOMME, 1979; THOMAZ FILHO e QUEIRoZ LIMA
'
t98I) , através dos métodos Rb-Sr e K-Ar, revelou a existência de
doís episódios rnetamórficos: 695tI2 m.a. (R.I. = 0,7077!0,0009),
para rochas totais e 610t9 m.a. (R.f . = O,'|OgitO r0'014) para as
frações finas. Apesar das amostras registrarern lndices de crisjá dentro do campo do anquj.metamorfismo, at,aLtnidade de illita
parentemente a maioria das amostras em rocha total alinhou-se na
isócrona mais antlga, que corresponderS.a à época do episõdio mais
intenso, segundo aqueles autores. Cabe, todavÍa, notar que tal
interpretação é deficienùé pois integrou doj.s carbonatos ao conjunto analísado. São jusfarnente esses pontos que defìnem as relações lniciais ilas isócrônas e, conseqüentemente, as idade.s.
I

As 13 datações,.K-Ar empreendidas por THOMAZ
FII-,Ho e BoNHoMME (op. cit. ) indicarám vâlores entre 650 e 540 m.
a., com média em 600 n.a.. Es.te padrão. radlométrico é semelhante ao de outras datações K-Ar, como na região de cedro do Abaeté
ou no oest.e mineiro (entre Paracatu e São Gotardo) , onde HASUI e
AIMEIDA (1g71l reportaram 4 datações em filitos cujas idades, concentradas no intervalo de Èempo 640-590 m.a., refletlriarn
o tectonismo e metamorfismo do ciclo Brastliano, jã no domínio

da faixa Brasí lla.

ra

FoLhelhos da " Formação Sete Lagoas" na serde Poço Verde, Vazante (MG) , foram tambérn submetldo s a data-
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ções Rb-Sr

e KAWASH]TA, 1967\. A idade iso@rônica obti_
da foi de 590160 m.a. palra relação inicial de 0,83. O alto va_
1or da razão inicíal foi interpïetado como decorrente de matej
rial vlndo de área fonte composta por rochas bastante antigas.
Conforme reportaram posteriormente CORDANT eÈ alii (L975),ali as
argilas contém essenciar.mente ilrita com Índice de xübrer = 4,0
(campo do anquimetamorfi smo ) e um Índice Esquevin entre O,I5
e
0,30 (indicando illitas magnesianas, abertas a trocas quÍmicas).
Acrescente-se que na zona de vazante, cÃMpos NETO (rgB4) i¡6iyi
dualizou o domínio do chamado Grupo paranoá, caracterizado por
tectonismo ímportante que se desenvorveu ao 10ngo de toda a borda
oeste do cráton do são Francisco. pelo exposto, torna-se eviden
te que uma homogeneização isotSpica de Sr ocorïeu em l-arga esca_
la ao nÍve] da unidade datada.
(AM.ê,RAL

Novas anostragens geocronológícas para processanento Rb-sr em facies representativas do Grupo Bambuí- em Mi
nas cerais foram realizadas por PARENTI COUTO et alii (I9g1),.que
identlficaram uma série de val_ores de idade (640115 m.a., 620 t
40 m.a. e 590t40 rn.a.) dispostos de acordo com a sucessão esÈra_
tigráfica observad.a: fortnações paraopeba (basal), Três Mari_as e
Pirapora (de topo) . mai O'pinião desses aut.ores, tais idades esta
riam representand,o, em ÞÉimeira aproximação, os eventos deposi=
cionals das formações ahátlsadas, embora exista certo recóbrimen

to face aos erros experimentais.

'i

FinaLmenÈe, registre-se d.uas outras idades
K-Ar obtidas para ardósias do crupo paranoá ¡aé imediações de va
zante e São cotardo (t4G) , com val_ores de 753t23 m.a. e 403t12 n.

a., respectívamente (HASUI e ALMEIDA, 1970). A cifra naior, se_
gundo os aut,ores cl"Èados, é expllcada pela presença de arqônio
remanescente nos detrit.os recrisÈalizados dos metas sedimentos , i á
que, para a mesma região, AI\4ARAL e KAVíASHITA (1967) encont,raram
'idade Rb-Sr: isocrônica de cerca de 600 m.a. obtida em folhelhos,
ínterpretando-a como reflexo de tectonismo brasil_iano. por ou-,/
tro 1ado, a idade em torno de 400 m.a. foi interpretada como d.e_

,

corrente de perdas de argônio pelas fases minerais *a rocha.
Xo åstado da Bahia, determinações radiométricas em rochas da sdQüência carbonático-pe 1Í tica do crupo Bambuí e Grupo Una foram também efetuadas (FREITAS Må,CEDO, I9g2) . As
idades revelan, uma vez mais, a influência de episõdios epimetamórficos,/anquirnetamórficosr/diagenéticos contemporâneos ao ciclo
BrasiJ-iano. os resultados encontrados para duas áreas estudadas
do crupo BambuÍ são os seguÌntes:

1) Fazenda Cachoeira: 606 t 47'm.a. (R.I.
0,7076x0,0071-') e idades K-Ar variando entre 554 e 574 m.a..
2) Localidade de porto l'trovo: 55A!40
= 0,7191t0,0053) e idades K-Ar entre 532 e 560 n..aj.
parte, as daÈações Rb-Sr disponÍveis para a unidade superior do crupo Una (Formação Salltre) revelaram idade Rb-Sr isocrônlca de 766119 m.a. para retação ínlcial de 0,7076t0 10004, idade essa interpretada como de uma homogeneização isotópica precoce do sistema Rb-Sr. ldades K-Ar também rearlzadas demonstrpriam ngvamente a influência brasiriana nas
amostras estudadas daquêla ¡ormação (FREITAS MÃCEDO, op. ci,t.).
De out.ra

Cabe, por úl-tirFto, mencionar que as Èentaticas de definição da época de deposição'do Grupo Bambui e unid.a-

des cronocorreLatas, tiveram tambérn apoio de outras metodol-og{as.
Na verdade, os trabalhos pioneiros na pobertura. (AM.ARAL ,1966 ,1968¡
CASSEDANE e LASSERE, 19691 utilizaram-se do método Pb-Pb em gale
nas, est,udando a composição isotópica do elemento com o objetivo
de se obterem tnforrnações a respeito da gênese dos depósitos de
Pb da região de Vazante, Itacarambi, Tiros e Funchal.
Recentenente, tais determinações foram reín
t,erpretadas por PARENTI COUTO et alii (1981) e IYER (1983), tnte.
grando-as a novo conjunto de anáIises especialmente realizadas,'
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coretadas na área investigada (sete Lagoa" , itour., pains ) .
Esses autores lançaram Uais anáIises em diagramas que incluem as
curvas de evolução isgtópica do pb, conforme model_o fÏf f de está
gio simples, preconj.zado por CUMMING e RICHARDS (1975\ . Através
desses gráficos, sugeriram que o chumbo associado ao Grupo Bam_
buÍ, de modo geral , evoJ-uiu em 2 estágios prÍncipais: no primei
ro, sua composição isotópica teria evol-uído de forma simples, no
manto, até a época de 2000 m.a. (1850t150 m.a.), época quando te
ria ocorrido sua separação e introdução na crosta. É interessan
te notar que esta idade corresponde ao padrão geocronológico K_
Ar obtido para as rochas do embasamento cristaLino e a d,iversos
resultados Rb-sr isocrônicos e convencionais da área investigada
os quais são aqui considerados como integrantes de uma provÍncia
por outro 1ado,.o, segundo estáL
de idade proterozóica infêrior.
gio evoluÈivo teria acarretado o crescimento das razões isotópi_
êas de chumbo, com a conclusão do processo há 600 m.a, atrás (650
t50 m.a.), quando da incorporação definitiva do eb às galenas.
algr.¡mas

EVOLUçÃO GEOCRONOLOGTCA

Dentre
os métodos radiométri-cos utilizados
il
no Grupo BambuÍ, o Rb-Sr iem'iéócrona (rocha total e fração fina)
tem-se revelad.o o mais piomissor. euando apoiado em estud.os
de crístalinidade da i11íta possibilita definir, para materiais
não metamórficos, a época de sedimdhtação da cobertura platafor_
mal. Outra al-ternativa, é a procura (e datação) de intrusivas
anorogênicas no embasamento das seqüências inferiores d.o cru
po BambuÍ que serviriam de referência tençoraÌ para inÍcio do pro.u""osedimentar. Ent.retanto, em ambas as situações d.eve_se ter em
mente a possibilidade de a deposi.ção da unidade não ter sido sin
crônica en todos os domÍnios do cráton do são Francisco restringindo, assim, a existêncj_a de um conjunÈo radiométrico homogê_
neo. Acrescente-se ainda que a j_nfluência termal- do ciclo Brasi
'liano foi expressiva no referido grupo, mascarando a obtenção de
idades represenÈativas em termos da deposição sed.imentar.
,'

;

sÍntese, o esÈud,o geocronológico e em par
te pal-eontológico d.a cobertura sed.imenta.r BambuÍ Ïndica que seu
desenvolvimento ocorreu no Proterozóico Superior sendo sua idade
brasiliana, em deterlhinados set,ores. fnferências geocronológicas a partir de rochas básicas intrusivas nas unidades lj.toestra
Èigráficas que são sotopostas à cobertura asseguram que o inÍcio
de seu des envo lvimento , em deÈerminados setores, ocorreu por vol_
ta de 1000 m.a. atrás, EsÈa hipótese está em concordâncla com i
dade aparente K-Ar de 980 m.a. para dique na Formação paraopeba
(PARENTI COUTO et alii,
1983), e com os estudos paleont,ológicos no crupo Paranoá, de idade proterozóica média.
Em

As dificuldad.es no estabeleclmento d.e corre
J-ações estratigráficas entre o crupo Una e ó Grupo Bambuí no estado de Mj.nas cerais decorre, em parte, do quadro geocronolõgico
distinto entre as duas unídades. . Na Chapada do Irecê, a Formação Bebedouro indicou idade de sedimentação por volta de 9OO
960 m.a., trat,ando-se de idades Rb-Sr isocrônicas confláveís ana
liticamente e coerentes com as demaj.s informações geocronolõgi-'
cas e paleontológicas coment,adas anteriormente, AIém dlsso, até alguns resultados K-Ar, ali tambêm disponfveis, revelaram-se
com idades próximas ae þOO m.a. corroborando com o racÍocínio
't
de que, em determinados, casos, as datações K-Ar em frações argi1osês de sedimentos seriam mals sensívels a eventos de'dlagênese
tardia do que as idades isocrônlc4s Rþ-Sr. ,Já a facles carbonáI
'indlcou cerca d,e 770 m.a..
tica do crupo Una (Formação Salitfe)

Por outro Iad.o, .em Minas. Gerais, as seqüências carbonáticas do crupo eambuÍ (regíão de Januária) lndicaram
idade de sedimentação por volt,a de 640 m.a.. A baj_xa relação iniciaL StsT ¡'¡Fe obtida, a criterlosa amostragem efetuada e a
grande distância do afloramento em relação aos clnturões marginais ao cráton confere represent,aÈlvidade geológica ao resultado
radiométrico. Acresce que na região de Formlga um dique básico
de geração pré-eambuÍ indicou cerca de zOO *."., condiclonando um¡
idade máxima para a sedimentação do crupo Bambuí em sua extrenidade

meridÍonal.

',.
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Egte padrão geocronológico para a unidade é
cor¡oborado pelo estudo de PARENTI COUTO et alii (198I) que inter
pretaram o conjunto áe análises Rb-Sr como referentes às idades
respectivas de deposlçãô das chamadas Formações paraopeba, Três
Marias e Pirapora.
Conforme exposto no d.ecorrer d.este j-tem, os
vários setores radiometrtcamente estudados nos estados de Minas
Gerais e Bahia revelam, em sua maioria, através de idades aparen
tes K-Ar (e subordinadamente nb-Sr) a influência do ciclo Brasi-

Iiano (tectonismo, met,amorfísmo) . Esta influência ocorreu, inclusive, em setores do Grupo BambuÍ distantes da borda cratônica
fato refletido, prlncipalmente, pelas idades aparentes K-Ar.
Finalmente, o cenárj.o geocronoJ-ógicb dísponível- ê complementado pelas anáLlses de composíção ísotópica de
chumbo indicativas de que a evolução do elemento assocjado ao Gru,
po BambuÍ, de nodo geral , ocorreu em dois estágios prÍncipais:
sua separação do manto e introdução na crosta há cerca de 2000
m,a. (época do "dlastro.fismo Mlnas'') e sua lncorporação ãs galenas há cerca de 600 m1al. atqás, por remobílização a partir do em

basamento.

!

:

,tnor^ 50 ,e o Quadro sÍntese abaixo (Tabe
la 11) reúnem as princlpai.s ínfdträações disponÍvels em ter:rnos de
idade para o Grupo Bambuf e ,outras unidades comentadas'no texto.
Na terceira coluna da Tabela mencione.da, apresentam-se as interpretações decorrent.es do acervo geocronológico existente. Na út
tlma coluna, acham-se reLacionados os intervalos de idade sugeri
d,os com base no conteúdo fossilffero das unidades.
O
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Fiq.so-vtsÃO ESeuEMÁTtcA DA COBERTURA CRATôNICA BAMBUí,
COM BASE NO PADRÃO DE IDADE
'Ln

TABELA 11
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CAPITULO 5
CONCLUSOES

o objetivo de melhor sÍtuar o leiÈor na
problemática da evolução crustal_ antiga são sintetÍzadas neste
capÍtulo as princípais idéias sobre o tema efetuando-se, ad.iclonalmente, com base no pot,encial Ínterpretativo da informação geo
cronoJ-ógica da área investigada, as ext,rapolações inerentes no âmbito do Cráton do São Francisco.
Com

5.1, coIISIoERAÇÕEs soBRE EVoLUÇÃo CRUSTAL
O crescÍmento da crosÈa continental pode o-

correr por adlção de material do manto, por readição de material
reciclado através d.o mando, ou mesmo através de redistribuição
de rochas devido u prod"å"or 'sedimentares e tectônicos. Entretanto, os maiores mecañismos d.e cresclmento da crosta co4ti,nental são as adiçóes maghát,icas a partir d.o manto, colisões de microcontinentes e refusão de ¡nateriiL que sofreu subducção, em mar
gens contj.nentals ativas.
Em que pese este quadro conceltual relativa
um amplo debate na literatura sobre os pro_

mente claro persiste
cessos de formação da crosta primit,iva arqueana.

MOORBATH

e

TAy

LOR (1981), por exemplo, tecendo considerações sobre tal assuntl
assj.nalam que durante os prlmeiros BO0 m.a. da histórÍa terres_
tre, turbulência mecãnica e termal resultante do impacto de pIa_
'netésimos e,/ou convexão gùobal do manto poderiam t,er impedido a
produção de uma crosta siálica continental. Os dados geocronoló'
gicos disponÍvels indicam que somente por volta de 3,g b.a.teria

,156.
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aparecido a crosta contÍnental espessa e estáveI, 4oi ferenciada do
ponto de vist,a geoquÍmiqo e metamôrfico. por sua vez, a exj.stên
cia de fragmentos cont.inent.ais (relativamente pequenos) tería ocorrido pouco após, eäÈre 3,7 e 3,5 b.a. sendo que gradativamente teria havido aumento em volume da crosta durante o Arqueano

l't ,

tardio.
Com efeito, há certo concenso
ma.i.s importante d.e crescimento continentaL

de que o Ín-

tervaLo
teria ocorrido entre 3,I e 2,7 b.a., haja vlsto os vártos exemplos conhecidos que comprovam a individualiz ação, nesse perÍodo, de protocon
tínentes de dj.mensões aproximadas de vários miihares de quilômet,ros (Rodêsia, Kaapvaal, sul da fndia, Sibéria, oeste da Austrá
Ij.a, Província SuperÍor do Can¡dá entre outros) . Nesse sent,idq,
os poucos d.ados paleomagnét,icos dj.sponíveis sugerem a poss:.bilidade de rápidos movimentos polares (APW) há 3,0 b.a. r pêlo menos, podendo significar uma asÈenosfera menos viscosa e uma l1tosfera mais móvel do que em Èempos posterlores (KRÖNER, L982¡
HARGRÀVES

e

ONSTOTT, 1982).

Apeèar dos fragrmentos crustais mais antigos
conhecidos indicarem cgrþa de, 3,8 b.a. (MOORBATH et alii, 19731 ,
é provável que a crost¿ primordial do planeta ter-se-ia formado
ante¡riormente (CONDIE ,. 1,9821 . Esta hipóÈese ê reforçada.por ana
Iogia com idades obtidas em amostr'as de rochas lunares (4,3- 4,5
b.a.) representantes de uma crostã'primj.tiva com ampla distribui
ção naque le satéllte (ver, por exemplo., FAURE 'e p.OhtELL, 19721 .
Por outro lado, a adoção para a história precoce da Terra de um
esquema simÍlar ãque1e satélite, com o aparecimento de uma cros-

ta primordial , ainda é assunto de considerável debate. De. qualquer forma, mesmo considerando a existência de uma o:osta lnicial
cobrindo toda a superfÍcie do planeta, esta teria sido envolvida
na intensa dinãmica inicial da Terra, e Èeria sido reciclada para o manto, em episódios sucessivos de fragmentação e subducção.

. ,.t.
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' A propósito desta temâtica, as evidências
"'''
geocronológicas e isotópicas associadas de Sr; pb SNd são espe-.
cialmente úteis na discussão dos processos d,e crescimento contlnental ou de retrabalhamento. Neste context,o, duas proposições
fundamentais Èêm sido 'aventadas para a evorução da crosta conti-_
nentaL

.

delas admite que todo o material que
constiÈui a crosta continental atual tenha sido diferenclado a
partir do rnanto no Arqueano e, desde então, sofreu retrabalhamen
tos sucessivos. Em outras palavras, o materiaL separou-se do man
to naquela época antiga e a seguir veio sofrendo regenerações e
remobilizações, sern qualquer adição posterior significativa (ARM€.
TRONG, 1968). Contrapond.o-se a este racioclnlo exlste o modelo
que advoga um volume ir¡.icial de crost,a continenta+ formado n-¡ AL
queano, volume este que cresceu com o tempo at,ravés da adição episõdica de material diferencíado do manto (por exemplo, MooRB¡riITI,
1982). É a teoria da acreção. continental, ou seja, aunento de
volume com o tempo, em relação a núcleos pré-exlstentes.
Uma

',

Os dados lsotópj.cos de Nd, Sr e pb so¡nados
às informações geológiiab e geoqufmicas parecem lndicar que os
,t
processos de acreç.ão a ipârti:r do manto/crosta inferior foram pre
dominantes duranÈe a evolução terrestre comparatlvamente , á's recl
clagens de materiat crustaL que também teria¡n ocorrido rembora em
escala subordinada. As esÈimativ¿ä. quântiÈ,atlvas, em termos de
volume de crosta continental produzfda em cad.a cicl0 ¡naior -CADS(Crustal Accretlon Differentiátion Sup€revents ) (MOORBATH, 1g771 ,
revelam que ao flnal do Arqueano cerca de 50 a 60g da massa to-

tal da crosta contlnentaL atual estariam formados e através

de

processos geodinâmlcos sucesslvos, nos cintu¡ões móveis, ocon:erla
gradativo aünento aos at,uais 1009. segundo KRöNER (19g1)a pro
dução em escala global de granitóides entre 3,0 e 2r5 b.a. não so
mente au¡nentou o tananho e espessura da crosta lnicial como tan_
'bém, provavelrnenÈe, levou a um resfrlamento substancial do manto
altera¡rdo, assim, o padrão convectlvo de suas células.

,.

, t'

1

i
I

I

':ioutra parte,

virtude daðprodução elevada de calor devida áo decaimento radioat,ivo durante a histó
¡1a primitiva terrestre, a mistura convectiva en suas partes
¡nais externas teve provavelmente maior effciência em relação ao
presente, sendo as "placasr, existentes (litosfera oceâníca adicionada) possiveJ.mente maís finas, menores e muito maj.s numerosas (WINDLEY, 1981). Segundo MOORBATH e TAytOR (19gI) , é provável que a razão crescimento,/ret,rabalhamento crustal tenha diminuido com o Èempo em virtude da dírninuição na produção de calor
d,a Terra, ao passo que a freqüência e a escala dercolisão continental- tenham aumentado com o t,empo, ã medída que a crosta continental fôl sendo criada.
Ðe.

Numa

em

ilustração ."que*ática sobre o .".ïn-

t,o, os primelros modelos geotectôn1cos que serviram de þãralelo
para a evolução de vårias áreas arqueanas do globo referiran-se ao
escudo Canadense, onde os padrões de dlstríbuÍção ,r¡s assembléias
titológicas tlplcamente arqueanas sugerem. uma hist,ória de desenvolvlmento crustal a partir de várlos núcleos primitivos que atuariam como centros de ¡creêcÍmento continental (ENGEL e ENGEL,
L964¡ cooDrfIN, 1968; , Éunr.,ey e R.AliD, 1969). Mais recenÈemenre,
rl
os trabalhos de MooRBÀhT e îAYLOR (op. cit..), wrNDLEy (!g77,IgBL),
ÀT"LEGRE (L9821

,

coNDrE ,(198I, 1982), KRöNER (1981, L982)

GRÃVES (1,981)

e

MOORBÀTH

t

HAR-

outros, têm abordado.em dg
talhe o tema da evolução crustal'lJntiga na busca dè melhor enten
dlmento, sendo de fundamentêJ. importâncla para qualquer esquema
a conslderação da história ,termal, dòd dados geofísicos e paleomagnêt,icos, da veLocídade e mecanismos d.e crescinento crustal , a
lém da caracterização das felções geológícas e aspectos geoquÍmi
cos tlpicos das séqüências rochosas daquele perÍodo de tenpo.
(1982), _entre

Face ao exposto e numa consulta abrangent,e
sobre a temática evolutiva arqueana e proterozõlca inferior advêm claras analogias com o quadro concebldo para a pa¡te merldj.o
nal do crât,on do São Francisco. Con efelto, os dados dtsponil

vels avallados para esta sfntese sugerem uma mobilÍdade generatri.

.159.
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zada entre 3,0 e 2,6 b.a. atrás correspondendo, a nosso ver, ã

principal etapa temporal de crescimento cont,inentai. Em escaLa
amp1a, no ânbito da eritldade geotecÈônica seria possível aventar
para o período de tempo processos geodinâmicos em que os fragmen
tos continentais seriam adicionados a partir do manto por magmatismo e dest,ruÍdos parcialmente por subducção (e então reciclados no manto) . Contemporaneamente, ocorreríam collsões entre os
fragmentos atê a formação de massas contÍnentaj.s maiores, como
conseqüência de gradativa aglutinação crustal .
No conÈexto lit,ológico acham=se também represent,adas no Crât,on do São Francisco as típicas as sociações ca1

co-alcalinas bimodais (por exemplo, no euadril_átero FerrÍfero,em
Mj-nas Gerais e Brunad.o-Aragé, na Bahia) sendo que, no present,e
caso, a maior proporção é dada pelas rochas granodiorfticas e Lo
nalÍticas int,rudidas em niveis crustais inferiores, que .após a
deformação e metamorflsmo transformaram-se em gnaj.sses e migmat,i
tos da facies anfiboLito. Tais rochas tendem a possuir baixas
relações Lnicials, conforme demonstrado pelos diversos exemplos.
deste trabalho (ver, adicionalmente, CORDANI et, alij., 19g5), implicando num pequeno pÇr.íodo de residência crustal desde a sua
derivação do manto. ,
¡!
t origem desse magmat.lsmo granLtõide. est,aria condiclonada ao desenvoLviment"o de plumas do manto em associação com expressivo 'rrifteamentdj' órustal, que condicionou as
acumulações de"greenstone be1ts". A existência de esforços mult,i
laterais nessas seqüências é tiplcamertÈe demonFtrada pelos complexos dobramentos, red.obramentos, falhamentos, encurtatrerlto crus
tal , etc . que as ating.i.ram.
t

Con

a estabíIização da titosfera

arqueana

t,erla ocorrido soergulmento expressÍvo com conseqüenÈe erosão da
massa continental individualizando-se assim, no Proterozóico tnferlor, diversos núcleos cratonizados malores no interior de áreas ond.e a atividade téctonomagmãtica desenvolvj.a-se ern sua pIé

.160.
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',nt'

nitude, através dos cinturões Míneíro (em Minas Gerais) e SaLva;
dor-,fuazeiro e Correnti4a-Guanambi, na Bahia (ver Figura 5).

5,2,

evloÊtrtcrAs rsoróptcAS soBRE A EVoLUÇÃo cRUSTAL NA REGIÃo

ME

RIDIONAL DO CRÁTON DO SÃO FRANCISCO

A construção das curvas de evolução da razão Sr87 /sr86 no tempo geolõgico, relat,ivas aos cdhjuntos rochosos selecionados para o presenÈe est,udo geocronolõgico, permitem
esclarecer pontos importantes acerca da origem dos materiais e
sua evolução crustal.
!

A quase totalidade dos conjuntos radíométri
cos 1nÈerpretados sob esse ponto de vista indÍca aparentemente
dols padrões d.e crescimento da relação isotópica gr87 /gr8 6 éluran
te a evoS-ução geotect,ônica, anbos tlpificando materiais diferenciados dlretamente do manto,/crosta inferior e caracterl-zand.o, co
rno um todo, acreções eË13ódicas condizentes com um expressivo es
pessamento crustal no $/guegno .

:,
O. ¡rrimeiro padrão é identificado pa.ra os con
juntos rochosos de Lavras-Itumir-im;; (l).? Itumlrim. (2), Itaúna-Ita
tiaiuqu (3) e Perdões-Formíga (4), íinðulando-se a isócronas de
referência, exceto o de Ïtumirim que representa arnostragem a nível de afloramento. Na Figura 51 as relações Í sotópicas iniciais
obtidas síuuam-sé abaixo ou sobre a linha de evolução teórica da
:^ Sr8'/Stoo no manto,
razão
durante o tempo geolóqico (ver, por exemplo, FAURE, 1977),indÍcando que os ¡nateriais d,erivaram-se dIretamenÈe do manto superior/crosta inferj.or nas épocas assinaladas. Já a configuração das linhas (razões) de cresclmento Rb-Sr
, guardando certo paralelismo, sugere fonte semelhante, em termos
de conteúdo de Rb, no int,ervalo de t,empo 2,96 - 2,14 b.a. . Nes,
se modelo evolutivo, as seguidas acreções/di ferenclaçõe s ocorii-

lÉ (Lov.os - ltumirim)

2: ( ltumirlm

)

3:(ltoúno - llotioiùor)

4:(Psrdõsr- Formlgo

5' (Ernoroldo.

)

-Cochooiro doi Mococos)

6:(Concsiçõo do Pord- P¡longui-

Pcí.q de ivinos

)

(5
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a
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Fig.5l-CURVAS DE EVoLUçÁO

DA RAzÁo
GEOLOGTCo ( TVOoELO I )

gs7/srs6 No TEMpo

das durante cerca de 1 b.a. teriam origem em resert*atõrÍo sÍmi:,
Iar no manÈo superior/crosta inferior, de forma a explicar as adições (juvenis) mai s,, antigas produzindo relações atuais srg7 /
Sr86 mais elevadas e as mais jovens, vaLores gradaÈivamenÈe meno

outras curvas de evolução decorrentes
de isócronas de referência de conjuntos rochosos da região de Es
meraldas-cachoeira dos Macacos (5) e Conceição do Pará-PítanguiPará de Minas (6) J-ndicam, dentro desse mesmo padîão identificado, Iinhas evolutivas com razões Rb-Sr mais elevadas comparativamente com aquelas já referidas. Provavelmente, este comportamen
cle url
Co dever-se-ia a uma diferenciação mals intensa a partir
reservatório-fonte no mantor portador de maior razão Rb-Sr. ,
Duas

¡

O segundo padrão

é caracterizado pelas Ii:

nhas de crescimento Rb-sr relatj.vas aos conjunÈos de Boa Esperan
ça, Alto de Jacarandá, Desterro de Entre-Rios,/O1iveira ' Bom Despacho, Moura Coelho e Entre-Rios de Minas. Trata-se na maioria'
de diagramas isocrônicos a níve1 de afloramento permitindo, portanto, boa confiabilidade às interpretações. Na Figura 52'é apresentado o comportami:rito geral das curvas de evolução ressaltando-se, de maneira cIara, as razões iniciais Sr87 /srg 6 sítuadas a
cl-ma da linha de cresc¿mento do manto (L.c.M.), em claro'conÈrâs

/

os conjuntos anteriormente dÍscutidos (Figura 51) . De mg
do a facilitar o ent,endimento entre as relações dos conjuntos de
A a F aqui delimitados ê feiÉa uma amp.liação (Figura 524), com a
representação gráfica adicional dos erros experimentais alcançad,os nas di.versas análises.

te

com

base nas relações isotópicas inícials
5r8779¡86, situadas aclma da llnha de evolução teórlca da referl
da relação no manto durante o tempo geológfco, fj-ca demonstrado
um modeLo evolutívo fortemente alicerçado en retrabalhamentos
crustais Èanto no Arqueano como no Proterozõico Inferior (Figu¡r.a
524) . Nos casos dos afl-oramentos de Boa EsPerança (A) e Alto
Com
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carandá (B) , as l"inhas d.e crescimento da razão Rb-$r construÍdas
(retas contínuas) permitem claramenëe gstimar a idade dos materiais-fonte diferenciados do manto em êpoca pouco anÈerlor, por
comparação com outras linhas d.e crescimento disponíveis na área
em pauta (notar, por exemplo, retas tracejadas I e II).
Uma estimativa desse tipo pode ser efetuada também paxa outros conjuntos portadores de eLevadas reJ-ações iniciais (pontos C, D, F),ca
so se adot,e a hipótese do primeiro modelo evolutj-vo antes discutido (paralelismo das llnhas de crescímento Rb-Sr) , embora no ca
so específico do afloramento de Entre-Rios de Mj-nas pcrrto F) não
(

seja possível descartar, com base meramente na relação inicial
gr87 ¡g¡86, uma orj-gem prímâria para os materiais analisados devi
do à posiçáo daquele ponto ligeirament.e acima da L.C.M..
!!

EnÈretanto, com referênci.a äå conjrr¡tp da pe
dreira Moura Coeiho, datado em 2,75 b.a., a elevada relação fuiìcial Srð'/sroo obtlda (.ponÈo E, Figura 52Ã,) é sugestiva de uma o
rigen a partir de refusão de material sedÍmentar mais antigo,
pols mesmo o retrabalhamento (naquela época) de iochas do conjun
to mais antigo constatado na ârea (conjunto Perdões-Formiga, datado de 2,96 b.a., ver'Fígura 51) não produzlrla razão lsotópica
tão elevada como aquelå lregistrada através do ponto E. A hipóte
se aventada para o conjúnÈo da pedrejra Moura Coelho ê corrobora
da pela elevada razão ióicial tambêm obtida para a isõcrona do
perfil Desterro de Entre-Rios/Pagsþ-Tempo, cuja posição é ta¡n¡é¡n
registrada graficamente na Figura 52.A (ponto G). ResÊalÈêm-se,
nesse caso, os eLevados erroé experimeltais da medida isotópica
decorrentes da dlstribui.ção desfavorável das ãmostras no dÍagrama isocrónico mas, de qualquer nodo, evidenciando a existência
de eventuais outros conjuntos rochosos originados da refusão de

materiais

com deJ.ongada
Em

vivência crustal.
sÍntese, a análise integrada

dos dois dla

gramas (Figuras 51 e 52) possibilita propor uma evolução crustal
durante o Arqueano e Proterozóico Inferior caracterlzada por sui
cessivas acreções,/diferenciações , em conjugação com processos 1g,

ì.

,166.

bord.lnados de retrabalhamento crustal .

Aparentemenùe, o quadro
isot6pico descrito configura dois períodos maiores de saída de na
terial do manto, dada,, à distribuição no tempo dos pontos relaÈivos ãs razões tniciáls entre 3,Q - 216 b.a. e 2,4 - 2,L b.a. (con
centração temporal aqui destacada através dos do¡ninios Èracejados na Figura 524) . A nosso ver, o Arqueano tardio seria condizente com a principal etapa de espessamento crustal (formação e
aglutÍnação da massa continental) ao passo que no Protelszóico In
ferlor ocorreria o desenvolvimento do Cintuz'ão Mineixo, de natureza parciaLmente ensiálica. os reflexos da atividade d.esse cintu
rão seríam adicionalmente destacados na área em pauta pelo pa<lrão
radiométrico K-Ar, conforme comentado em capiÈulos anterj-ores.

5,3,

SfNTESE soBRE

A

EVoLUÇÃo GEoLóGIcA REGIoNAL

IniciaLmente, cabe um breve comentário sobre a visão adquirida pelo auÈor ao detalhar o quadro geocronol!
gico do dornÍnio meridiónäl do Cráton do são Francísco. Desde os
trabalhos pioneiros a {ríVel, regional, no início da década de setenta, no Quadrllãteroi ¡terrífero, verj.ficou-se que a geocronologla ali revelou grander heterogeneidade nos resultados devido à
complexidade geológlca regional (.n+nz; 1970). Este cenário tem
praticamente permanecido até o Presente, apesar da continuidade
dos estudos radiométricos lnclusive at¡avês de metodologias de aI
to valor interpretatÌvo, como o U-Pb em zircõeé.

'

A execução, através deste trabalho, do deta
lhamento geocronológico na área a oeste do QuadriLátero Ferrífero assume, nesse sentído, grande importância, pois naquele setor
os efeitos térmicos brasiltanos não foram constatados na maiorÍa
das idades obtidas em rochas da infraestrutura. Tal situação fa
vorâve1 possibiliÈa extrapolar os resultados ora obtidos para.ár
reas adjacentes, como também Para aquelas sítuadas na parte se:

.16'7 ..
,".!

-

tentrional crat,ônica, regj.ões onde a intensidade aa{uefa superim
posição metamórfica mãsóarou as idades K-Ar e, até mesmo, as ide
des Rb-Sr em rocha lotal . A nosso vex, a contribuição maior da
ferramenta radioméÈrica está j ustamenÈe no estudo de áreas-chave
dent,ro de ulna mesma ambientação tect.ônica, como o presente caso,
em que a potencialidade das interpret,ações geocronoJ_õgicas fica
dernonsÈrada atravês do emprego sistemát.ico da netodologia em ter
renos metamórficos arqueanos de evolução policÍclica.
O conjunto de dados radiomé!,nicos avaLiado
para a presente sÍntese defini-u as épocas princlpais d.e eventos
tectononagnáticos desenvorvidos na porção merl-dionaL do cráÈon
do São Francísco, ratificando a importância fundamenÈal do Ar_
queano e Proterozóico ïnferior no contexto d.
geotedtå".,ro1oção
nica.

Vale, adicionalmente, ressaltar que as interpretações evolutivas efet,uadas para a ãrea investigada encontram uma série de sernelhanças em relação ãs sf,nteses geocronológicas existentes no âm¡iÈo do Crát,on do São Franclsco (,IARDIM DE
sÁ, et alii,
1978; rND+ F BARBOSA, 1978; CORDANI e ryER. 1979¡
BRITo NEVES et, alii, fgeb; 'Må,SCARENHA.S e s.Á., 1982, MASCARENHAS
et a11J., 1984; CORDANi.et alii, 1985) , o mesmo ocorrendð na escala global, conforme foi apontado. em considerações anterj.ores
acerca da evolução crustal antÍgei.'. Neste esboço tentattvo do qua
dro geotectônico pode ser estabeLecldo para a área investJ_gada
que a partir d.a rrcicatrização" tectônica de fragmentos crustais
gerados em vários eventos, por volta do Arqueano tardio
(3,0 2,6 b.a.), uma extensa massa de crosta contínental foi fisicamen
t,e constituída. PosteriormenÈe, no proterozóico Inferlor, u¡n evento geodinâmico maior desenvolveu-se ao longo da extremldade
su1 daquele dominlo cratonlzado, sendo a ele relacionados imporÈantes processos de acreção de matertal derivado do manto/crost.a
inferior e retrabalhament,os crusÈaLs. A supraest,rut,ura equivalente do cínturão móvel éonstituÍdo seria representada pelos rné-'
t,assedimentos do Supergrupo Minas, cuja posição atual teria ori-.

. '1 68.
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deslocamentos horizontais significativos
ção orogenética.
9em em

rí a a se

apó,s
?ß

?"-?

-

a deforma-

r*uir

åî'"":'"::""Ï:'.::Ï:::'::::.::.:'::ä::::"
o CráÈon do São Franci.sco - os terrenos metamórficos d.e idade ar
queana e proterozóica inferior também possuem grande extensão,
conforme pode ser observado na Fígura 5. As diversas idades RbSr isocrônj-cas no intervaLo temporal 3tL - 2,6 b.a. atestam a im
portância deste período da região centro-oriental da Bahia com a
produção no fínal do Arqueano de uma crosta siáLica extensa, pro
duto da coaJ.escêncÌa dos vários fragmentos crustais gerados em su
cessivos eventos, em conjugação com extensivo episõdio de plutonismo granítico (CORDANI et alii,
1985; BR]TO NEVES et a1íi,
subseqüent.es ao Arqueano .a. crosta previa1980). Nos ciclos
mente formada influiu de modo decisívo na natureza e evolução dos
processos geodinâmicos, sendo regenerada/retomada e acrescida de
formas dístintas. Nesse sentj-do, o quadro geral ile organÈzação
das estrut,uras d.o Proterozóico Tnferior sugere a existêncía de
dois cint.urões móveis na parte seÈentrional do Cráton (ver Figura 5), ambos com boa representação de supracrusÈaj-s (Jacobina,
Serrinha, Contendas-Mirante ) , o que habilita uma comparação com o
aquí chamad o C.intuz.ão fulneiz,o ,
cons

De modo geral

, esÈas faixas

(em

parte enstã

Iicas, em parte simáticas) podem'der consideradas como verdadeÍras zonas de art,icuLação entre os núcleos arqueanos. .Em d.ecorrência d.esse d.e senvolvinento, esforçoé compressivos sobre esÈes
núc1eos estâveis geraram fraturas profundas por onde ocorreu eventual contribuição magmática básica. Contemporaneamente ã evo
Iução proterozóica ínferior teriam ocorrid.o soerguimentos. expres
sivos da nassa conÈinental- já cratonizada expondo, em conseqüência,terrenos gnáissicos de alto graìt, como aqueles tipicanente re
presentados pel"o CompLexo de Jequié na Bahia (CORDANT e BRÍTO NE
VES, 1982). E provãvel que dornÍnios de composição similar ocorran
também sobre ¿ provÍncia arqueana da parte meridional cratônicäi

169 .
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haja visto as ocorrências verificadas por este autor d.urante os_,
'lt
&
trabal-hos de campo.

,t Ì

4t".',,
t6rmino dos processos transama"ôrf ao. ,
^
infraestrutura dos äinturões móveis foi exposta à superflcié, à .. .,ì '
maneira das porções arqueanas, configurando a estabillzação tec:
tônica regional. Durante o Proterozóico Mêdio, partes da reglão
sofreram a sedimentação Espinhaço condicionada a sistema intracratônj-co que teve discreta contribuição mag,mát,ica, posteriormen
te submetida a metamorfisrno de baixo grau. No Prot,erozóico Supe
rior, tanto no âmbito do Cráton do São Francisco como nos sistet'
mas marginaj-s, as unidades geotectônicas desenvolvidas aparentam
possuir uma origem ensiálica e, provavelmente, não levaram a adi
ções signifj-cativas de material ã crosta continentaL. Como re"I
';
flexo dessa situação tectônica, a cobertura plataformal. Bambgfsofreu efej-tos tectonotermaj.s , como tamb6m diversos setores do ',
''
'
embasamento da entidade geotectônica.
"
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5.992
5.879

60l.oIl

603r48
59 jtt+8

6.'581

637.23
421 .go

9.81
1 .63
1 .20
7_.09

511!45
t360!41
t 27 8!38

5

\.59\
2

.32\

585 .33

161 .71

2

.26

!50
7 60!52
7

67

7

\5!52

557

t\7
_i\
Lr-

':

\

.
.\o

APÊND ICE

N9

N9LAB.
(SPK)

DE

LLL tT0L0G rAll'.lATER tAL

CAHPO

5513
47t t

SFll/T-10.24
JD-5

550

APlWT-30

3

5_421

AP

/WÎ -30

HA-15

HA-15tI
DTM

-6

,ru,

APlWT-I2G
HA-26

5519

AP

47 22

JD-3

/U'[ -27

C

DTM-7
DTH-7

4997

LAV-'1

C

HA-13

:'u'

sF/\./T-9.
HA-21

HA-33

HA-2\
DTH-5

r

gna

isse granít/bio

gnaisse/bio
gna isse g ranod/b io
gna isse granod/bio
granito/bio
granito/bio
9raÀitoTbio
gna isse ton/b io
granito/bio
b io-9na isse ton/b i o
gnai.sselbio
granito/bio
g ran itolkf eì ds
gna is se granod/b io
g ran ito/b i.o
gna isse catacl /rt
granito/bio
g ranod io r i tolb io
granodiorito/bio
granito/bio

I - (conc I usão)

%R

4.494
6 .315
7 .568
7 .568

Arr+0.(*10-6)
rad

(ccsrP/s\

291.61
377 .60
448.20
4_t6.75

Ar40
atm
(%)

1.16

\.16
12 -85

3.74

IDADE

(m.a.)

tB3x35
113!33
100!33
046r31
895!27
800t24
850

6'z7o

2_\4

.50

,_r,

198!24
790

7.139

271 . 15

6 -963

246.20

1.77

:.oo

!23
7 37 !22
7

80

640
470..

7_.082

i_u, . uo

\ .02

59f!18
55.9

\ .624

1-07

.7 6

5r

1.'o

_

B!

51\
493
462
420

r5
.

'

npÊHo

lcr 2 -

N9LAB. N9 DE
(SPR) CAHPO

4998
5010
\997
\996
5012
5005
7352
735)
7355
7357
7350
7351
7J5\
7356
7358
7359
6575
5011
5013
5015
5o0 8'..
5125

DADOS ANALfTICOS

HATER IAL

b

io-gna isse

t/T-5

b

io-gna isse

!fr-6A
wr-68

b

io-gna i sse

WÍ-7.1

b

rfi-8

hbl -b

APlU/r-lD

AP/vfi-28

isse granod.
gna isse granod,
gna isse g ran.t'.q.

AP/V[-zE

gna i sse gran i't-:

APl\{t-lH

o-gna isse

C

AP/vrT-zc

apl i to

A?/vÍ-zD

apl

APlr,JT- I

AP/VT-?F

AP/VT-zl
sB/r,JT-r .5
WT-22

Wr-24.1
UT-24.2
wr -25

ur-26.2(r)

gna is.se

gna

ito
aplito

APlr,'T-lE.

apl

ito
apl ito
aplito

'.

o
117.5
98.0
89.2
162.6
148.4
136.1
99.8

ton.
ton,
ton.
ton.
gran

Ít.

catac I .

78.

¡98775r85

I GADA

227.6

1

30010. 030

0 . 76 12 010 . C0090

416.r

0.

700r0.

0.73450ì0.00160

.

IDADE

5,87 ¡5¡86

0. 7290910 . 00050

.9 109 .2
*Lt¡-.7 195.5
'-9s.1 670.1
- 68.5 S2z.\
78. l
476.1
132.9 178.6
133.0 1\7.3
r 3.6
394. 0
132.3 355.9
151 .4
t\t .2
r

A AREA INVEST

0.470r0.010
01 0

.94100!0 . 001 00

5.75010.110

0

r.7r010.030
0.4r010.010

0. 7744010 . 00080

0.38010.011

0.71647!0.00027

0.475i0.013

0.71900!0.00025
0.7850 r 10.00055

(m.a.)

2835!8\

0.7r76010.00100

2. 17010.061

2.6\1!0 .07\
0.837!0.oz\

0.81495t6.s66¡9

1.

079!0. 030

0. 7403810. 00025

3.

14110. 088

0.8327010.00020

2

0. 883À310 . 00014

7726!82

129.6

4.520!0.126
4.p38t0.113

i0 . 00043

2599!80

173.9

r

520.8

0.54610.015

o.7245910.ooolo

228.6

r.

130!0.020

0.7558010.00090

210.1

2.26010. 040

0.7920010.00110

185.9

2. 33010 . 050

0.7934010.00090

195.4

2.03010.040

0.7827010.00080

130.5

2. 24010 . 040

0.8441010.00150

1

'

PARA

\99.5

198.5 .129.3

-gns
gna i sse
b io-gns
b io-gns
gna i sse
b io-gns
hb I

5r
(pp')

211

io-gna isse

io

Rb
(pp')

8r.8
r01 .9
r00.1

wr-ll

bi

Rb/ST EH ROCHA TOTAL

.970!0 . 055

o.73252!0.00010

0 . 85681

.

80

6189

0.78263!0.00014
.þ

lJ

APÊND ICE

N9

N9LAB.
(sPR)

DE

5019

vr-26.2

b

5018

wT-26.1

6502

sB/r./I-lA3

6503

sB,/wf-tA5

6576

sB/t/T-

6574

sB,/!/T- I .4

6573

sB/ufi-r.l

6577

sB/r.rr- I A2

6509

sB/hfr-2c

651 o

sB/vfi -2Ð

6520

S

6521

ss/vr-2L

bio-9ns catacl.
hb I -gns ton .
hb I -gns ton.
hb I -gns ton.
hbl -gns ton.
hbl -gns ton.
hbl -gns ton.
hb l -gns g ranod .
hbl -gns granod.
hbl -gns granod.
hb I -gns g ranod.

6522

s

6523

sB/un-3E

gna r sse

652\

sB,/wr-3G

gna i sse

\953
\952

ì^fT-t 7al

bi

5152

hrr-t7c(r)

b

¡o-hb I -gna i sse

lggz

ffi-t7c

b

io-hb I -gna i sse

500r-_

L

B/I.fT-2H

B,/!/T - 3C

l,rT- t

'\n-

7¡4

I zoz

l0

(pp')

bio-gnaîsse'

bio-gnaisse

5.8775.86

130.5

2.24010.0b0

0.84070r0.00¡

172.8

r0r.8

0.8893010.001 l0

126.9

266.7

5.000r0.100
1.384t0.039

loE_z
77 .7

5\7.3

0.56310.016

0

.72313r0.00016

717.6

0.314r0.009

0

.71273!0 .0003\

.0

0.41910.012

0.7168410.00036

145.6

7t\.1

0.59110.017

0.72246!0.00010

tz\.5

56\.9

0.63910 . 018

0.7248610.00023

I

483.9

0.532r0.015

0.7318810.00007

124.3

l8l.

2. 00210 . 056

0.787191_0 .00027

t2\.9
t\5.5

355.3

.022!0.029

o.75o5oro.ooo19

o.84091!o.ooorl

77.2
.100.6

168.6

I

17\.2
215.5

3.239!0.090
t .332!0.037
1.68t90.047
0.94010 . 027

0173843r0. ooooS

97.t+

187.6

I .51010.030

0.

-.''.. 95.0
.ì11.5

176.8

I .56010 . 030

0.7715010.00r40

182.9

1.

77010. 040

0.7665010.00r00

99.

'

8à. e

88.

isse

o-gna isse

Rb87/sr86

(pp')

I

io-9ns "ca tac I .

gna

Sr

Rb

HATER IAL

CAHPO

2 - (cont i nuação)

'

69.

il t.5
83.0

621

131

r

r

1

.7

82.9

236.9

r.780il.0+.p
'

1

.

02010. 020

0.

0.

I DAD E*

(m.a.)

30

?548!78

7553910. 00033

2894191

76260f0 .00010

0.7653410.00020

0

7653010. 00070

.7694010 . 00050

0.7455010.00130

\.r N
.t-O*

APÊNDlcE

N9

N9LAB.

(spn)

DE

500 3

r{r-

501 4

urr- t 4

50tl

!n-|5Al

1

7D3

Rb

HATERIAL

cAttP0

(pp*)

bio-gnaisse
hbl-bío-gnaisse

Sr

¡68775186

(ppm)

S

r8 775.e

e

.7

160.6

1.

33010. 030

0.7546010.00080

t5t.5

168.7

2.61010.050

0.8r010t0.001i0

156.7

248.9

1.

'.. rge.a

83010. 040

0.7774010.00r.10

36\.\

t.59oro.o30

0.

153.\

236.\

r . 89010 .040

0.7725010.00070

t.

187.5

196.9

2.

78010 .060

0.8041010.00060

isse granÍt.

195.7

177.3

3. 22010 . 060

0.8027010.00090

I

\52.7

1

.280r0 . 030

0.74100r0.00060

73

5016

t/T- I 542

4950

tT-I58

isse granÍt.
gna i sse granÍt.
gna i sse granít.

5001

\,ff- r 5c r

gna i

5002

t,,T- I 5C3

gna

5007

1¡/r- t 5D2

b

io-gnå- g-r,anod,

198.

\993

1,rT-

I 8. 2

b

io-gnà.i sse

127.3

5154

!/r-19. I ( r)

500 6
50 09

r.rr-lg.I
Lfr-lg.?

4995

r/T- I 9. 3

5153

m-19.5 (r)

\99\

vJT-r9.5

\999

nT- 19.6

bro-gns
bio-gns
b io-gns
b io-gns
bio-gns
b io-gns
b¡oegns

AL-1315

gna

AL-1316

gna i

AL-1317
AL- l 320

2 - (continuação)

gna

sse gran

Í

grantt.
granit.

*l*

55.5

210.6

55.5

211.6

70.

126.2

107.9

3.45010. o70

it-.

68.1

sse g ran ít.

Ít.
gna isse g ran Ít.

iÀse

gna i

g

ran

sse gran

lt

210.6

it.
gran it.
gran it.
g ran it.
g ran it.
gran

2.020!0.040

.8

183

.540!0.220
11 .530!0.220

9.070r0.

0

r70

0.

I DADE

+

(m.a.)

7504010. 00 r 20

2102!75

76870i0 .001 00

1.21890r0.00180
r.2166010.00090
l . 0834010

. 0051 0

0.89450f0 . 00080

296.6

88

.6

10.040i0.f90

1.

296.6

88. 6

10.03010.190

1.0703010.00180

209.9

90

.8

0

10.9

6.88oio.r3o
6.7r110.081

25.\

32.2

0. 78210. 009

0.73369!0.00007

33.0

26.1

1

..25?!0 .015

0.75203r0.00009

_t

33.7

18.

1

. 81 810

.022

0.7702410.000r0

I

3

-

-

0728010 . 001 70

g

.98840r0 . 00080

0.9404410. 0001 7

2t+?81-35

I

APENDICE

N9LA8.

N9

(sPR)

DE

cAMPo

AL-1322

AL-r323
AL- 1 324

,,,,

APlu/T-9D

7\74

AP

7\75

APlI{lT-9K

7\87

AP/Vt-gE

7360

AP,/trT-3I

7\71

APlI.'T-8D

7\70

APlr,fi-8c

7_472

AP,/I,'T-8G

/VÍ-gF

Rb

14ATERIAL

(pp')

gns granit.
gns gran it.
gns gran lt.
gns gran Ít.
gns gran ít.
gns gran ít.
gns g ran lt.
. -.-f
gns gran Ít. .--,
gns grantt.j:
gns graò ít.
gns gran it.

2 - (continuação)
Sr
(pp.)

0.92272x0 .00013

2092!31

\5.6

7.220!0.087
2\.450x0.290

.5502510. 00020

2393t29

36.6

22.\

0.76273!0.00007

..-r€5.9

512.2

1.616i0.019
0.599!0.017

- ltr4.9

328.6

1.28rr0.036

0.748r7ro.oool5

46.6

\26.5

0.99810. 028

0. 73820r0. 00040

115.6

406. 4

0

18.3

470.0

0.73010.021

101.0

227.5

t

107.\

261 .O

I .19610.034

111.0

276.t

1.17110.033

0.7\755!0.00023
0 .75013!0.00022
0.75041r0.00041

72.8
22.8

9

.220!0 .110

I . 03 14210. 0001 I

1

1

AL-r3il

22.2

7.8
36-2
\1 .2

AL-1312

gran i to

55.

B

il.6

7528

sF/t,/T-0lA

apl

263,7

6l.r

7529

sF/r,/T-0

ito
apl ito

286.7

7530

sF/vT-01c

9\. \
r 6.3

753r

sFltrT-01

AL-r 309

iszz''

s

1G

F/r./T-02

F
B

granodiorito
g ranod i or i to
adame I i to

.

IDADE *
(m. a . )

5r8775.86

7.8
1.8

57.0

granito
granito
granito

AL- r 308

¡58775¡86

238.5
265.9
237.9

.8
'71.7
95

.825!0.023
.290!0.036

1

o

.72597!0.ooo35

0.

7339410 . 0001 9

0. 72816i0. 00035

2\50!71

0.623r0.008

0

0 .'53 110 . 00 7

0. 7218010. 0001

\.75?!0.059

0. 8678310. 00009

2373!7\,t

.029!0 . 353

I . 1449910. 00025

?339!67

9.0\5!o .2\9
6.065t0.168
Lz3lLo.227

l . 0021410. 00016

z2l6t66

0.9291910.000l6

?556!75

0.9563810.00016

2119!62

13

9.959!0 .272

I

.l?523!0.00015
3

.08364i0.00036

2628!76

I.

NJ

I

¡.¡

APÊND ICE

N9LAB.

N?

(sPR)

/vr -02c

7533

sF

5849

981

-722't

dC

AP

/VT - t7A

- 17B

enderbito
hb ì -9ns granit.
hbl -gns gran Ít.
hbì-gns granit.
hb I -gns gran ít.
hb I -9ns granÍt.
hb ì -9ns g ran ít-¡
gna isse. granít.
gna i sse granÍt.
granito

AP /WT

7279

AP

/Vt -17D

7280

AP

/\lT -

7281

APII,/T- I 8A

7282

APlWr-188

7283

APlr./T- l gA

128\

APlr"Ir- 198

7\96

AP

/VI -zOD

1285

AP

lVT -21C

1286

AP /WT

-21D

7287

AP /WT

-2'I J

7?88

APlI,/T-2I

7558

sF/Ì{rT- l48

7559

sF/ufr-

7560

sFl\{-14.1

gna i

1561

sF/hrÍ- r 4.

gna

7162

'

|

N

granito
gran¡to
granito
g

ran

ito

3

sF,/l.l[- I 4. 6

'

Rb87/Sr86

5r8775.86

(ppr)

257.3

69.0

11.21810.305

6\.\

262.1

0.710r0.020

.__105.8

175.4

1

.757!0 .049

0 ' 77

.3

1

.70610.048

0.76874r0.0001

'-t03;9

-

177

1.10/8410.0001/
0.73220t0.00120

IDADE*

(m.a.)

2\8\t71

325¡0 .00011
I

109.5

159.9

T.99610.056

0. 7802910.00033

.7

127.2

3. 164i0 . 088

0.82562!0.00027

2635x85

137.1

3.2r3!0.090
2.978!0.083

0.82235x0.00013

2526¡82

134.8

12\.9
132.\

173.6

83.2

6

.19\Lo . t7 |

o.968501o.ooor9

r97.0

67.9

8.656!0 .237

232.8

52 .1

l 3. 48510 . 366

t . 14152t0.00087

195.5

127.9

4.jtolo.125

0.!061610.00020

235.5

136.1

0.9110810.00018

174.6

138.0

5.108!0. r42
3.7r4tO.rOt

168.

153

117

0

.7

3

0 . 8l

1

590t0 . 00007

.02076t0.00005

.208i0 . 089

0.B5r7910.000l2
0.85195r0.00011

isse róseo
gna isse róseo

102.6

383.7

0.776!0.0?2

0.73074r0.00014

64. 8

377.9

0.49710.014

0.

sse c inza

60.4

\57.8

0. 38210 . 01 l

0./l/14r0.0001!

isse c inza
gna isse c inza

29.1

\\s

. t+

0. 189i0.005

0.71210r0.00010

3{8 .6

0.645r0.018

0 . 731 9

gna

r 4D

.

Sr

(ppt)

apl ¡to

7278

17

Rb

HATERIAL

cAHpo

2 - (cont inuação)

71

.5

22\3t65

72379t0 . 0001 I

0t0 . 00040

t'

t¡

APÊND

NgLAB

(sPR)

7563
156\

7\76
7471
7\78
7\79
7493
749\
1495
75\1
75\2
7543
7544
75\5

N?

DE

sF/vt-1\.7

gna

sF/r{r-14.9

gnaisse c inza

R65Bla
R6581c

isse
g ran"i to

R6581f

b

R6!8ls

gran

R658lh

xenõl i to

APlr-i.r- t 0A

gna i

APlr,/T- r oF

APlWr-10H

APltfi-10J
AP/Vr-15A

AP/vt-tSc
AP/W-lsG

sF/[r-to.zA
sF/r,[-r0.2
SF/!fr-10.3
sFlwr-10.4
sF/r,/T-10.28

7546 -'_ sF./r./r-lo.2F

isse

gna

Ít,

sse gran Ít.
gna i sse g ran Ít.

t.
gna i sse gran Ít.
g ran ito
g

ran i

granito
g

ran

ito

.

isse c inza
gna isse róseo
gna isse róseo
gna isse rõseo
gna isse cinza
gna isse c i nza

0.40210.0 t I

0.7185710.00023

lr18¡0

0.236!0.007

0.7153910.00013

186.0

1.71\

0.77000

z\1 .o

1.902

0.77030

rr9.o

\.074

o'83320

209.d. 178.0
92.\ 214.0
67.t 3\6.1
146. I
357.5
105. t
3\7.5
231 .0
227.5
220.8 202.2
198.2 233.5
96.8 392.3
98.4 68.0
107.6 \0.2
113.9 57.3
120.3 66.3
122.7 44.0
r07.8 113.2

?182

3.\36
1 .255

0.81 110

21\2

1.09.0
15i.0--

167.o

ito

isse

\22.2

58.6
34.0

io-gna i sse

gna

¡98 775 ¡8

(pÞ')

c i nza

gran

Sr
(ppr)

Rb

HATER IAL

cAnpo

ICE Z - (cont i nuação)

gna

.

Sr87lSr86

6

0.72565!0.000?1

I . 18710.033

0.74i 7710.00008

o. 880r0 . 025

0.7339610.00018

2.966!0.083

0. 8009310 . 0001 7
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