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mica), ubfquos no quartzo muscovita xisto do Grupo Canastra
(amostra orientada Âf.,P-l, ponto 109, serra da Ventania). indica¡n
cisalhamento resultante do transporte tectônico de Ì{ para L. À
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FOToMICROGRAFIA 3: Contato entre bandas de muscovita xisto e de
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cisalhamento mais intenso resultou em subparalelismo das foliações
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5: Metarenito ortoquartzltico da Sequência Serra
da Boa Esperança (ponto 315, serra da Tormenta ) com deformação
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extenaãoi nas bordas dos grãos detrfticos apenas se inicia a
recrist.al ização dinâmica com a formação de orlas fÍnamente
FOTOMICROGRÀFIA

granuladas ( 50x, polarizadores cruzados).

6: Metarenito ortoquartzftco da Sequência Serra da
Boa Esperança (lâmina orientada, ponto 931, Serra da volta
Grande), com foite achatamento dos grãos detrlticos acompanhado
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de matriz- finamente recristalizada (50i, polarizadores cruzados,
corte paraLelo à lineação de estiramento).
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ii

¡ Metarenito ortoquartzíco milonitizado da
Sequência Serra da Boa Esperança (lâmina orientada, ponÈo 1119'
serra do Matadouro), com predominância de matriz finamente
recristal-izada e poucos porfiroclastos reconhecíveis; início de
FOTOMICROGR.AFIA

7

formação de foliaçäo S-C na matrj.z (50x, poLarizadores cruzados ).

8: UltramiÌonito derivado do metarenito
ortoquartzftico da Sequência Serra da Boa Esperança ( mesmo Ponto
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cruzados).

9: Ouartzo sericita f il-ito da Sequência Serra da
Boa Esperança (amostra CRI-CL-4a, ponto 1418, serra da Boa
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FOTOMICROGRAFIA 10:
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desenvolvidas sobre a laminação ño metassÍLtLto do Grupo Bambuf.
Ponto 1611, nas proximidades-do empurrão basal dos quartzitos da
FOTOMICROGRÀFIA

Sequêncía Serra dã Boa Esperança (12,5x, polarizadores paralelos).

11: Pseudotaquilito (vidro produzido pe].a fusão da
rocha por calor de fricção em planos de falha) no granito Porto
dos Meñdes, embasamentó autóctone (ponto 1554): à esquerda,
microbrecha com matriz vftrea; à direita observa-se a intrusão do
material fundido em fraturas adjacentes ao plano de falha (L2 '5x,
polarizadores cruzados ) .
FOTOMICROGRÀFIA 12: SubÊtituição de horblenda (Partes escuras) Por
actinolita (verde claro) no tónal.ito (TTG) do embasamento alóctone
do SCIP (airostra CRI-1090k), resultante do metamorfismo de baixo
grau contemporâneo à imbricação tectônica (100x, polarizadores
FOTOMICROGRÀFIA

cruzados).

13! Foliação plano axial em charneLra de dobra D2
no quartzito Canastra (ãmostra FU-3c, próximo à represa de
Furnas) , em banda rica'em míca e oPacos (25x, polarizadores
FOTOMICROGRÄFIÀ

paralelos).

14: Seixo do metaconglomerado polimftico do Grupo
Bambuf (ponto 1527, zl<m a NE de Cristais) formado por -metarenito
ortoquart.zftico da sequência Serra da Boa Esperança, relativamente
pouco defornado (50x, polarizadores cruzados).
FOTOMICROGRAFIA, 15: Seixo do metaconglomerado polimftico do Grupo
Ba¡nbuf (ponto 1701, Itaci), formado þor metarenito ortoquartzltico
da sequència serra da Bóa Esperançã, exibindo forte deformação
prévia à do metaconglomerado (50x, þolarizadores cruzados).
FOTOMICROGRÀFIA
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RESUMO

Com base em levantamentos geológicos detalhados,
integrados à escala de 1:100.000, é proposta uma subdivisão
tectônica para a porção meridional da Faixa Brasllia (Proterozóico
Superior), à borda SW do Cráton do São Francisco, região da
represa de Furnas. À Nappe A-raxá-Canastra (NÀC) sobrepõe-se ao
Sistema de Cavalgamento lticlnea-Piumhi (SCIP), anbos
sobre o domínio autóctone.

ernpurrados

À NAC é constituÍda na base pelo Grupo Canastra,
sobreposto gradacionalmente pelo Grupo Araxá. O prirngiro apresenta

o topo, por!
com lentes de mármôre calcítico

uma sequência metassedi¡nentar composta, da base para

metapelitos e calci-filitos
( unidade
pelltico-carbonática); filitos
com
sericíticos
intercalações de quartzito (unidade psamo-pelltica inferior);
quartzitos puros a nicáceos com intercalações de sericita filito e
muscovita xisto (unidade psamítica); e muscovita xistos com
intercalações de quartzito (unidade psamo-pe1ítica superior).
Proporções crescentes de feldspato (e biotita) nos xistos de topo
do Grupo Canastra marcam a sua gradação para o Grupo Araxá, que
inicia-se por paragnaisses bandados com nfveis de biotita xisto,
com quartzito e calci-xisto subordinados. Em contraste à
sedimentação de plataforma (ou sinéclise) continental estável do
Grupo Canastra, o Grupo Araxá é marcado pela sedimentação mais
variada e imatura.
Rochas metabásicas ocorrem em todo o Pacote,
caracterizando um magmatismo toleftico tipicarnente continental,
xi-

dois conjuntos compos ic iona lmente distintos, de baixo ( < 2Z)
e alto ( > 28) teores em titânio. Os metabasitos de baixo titânio
(BTi) são mais pobres em elementos incompativeis, apresentando
padrões de elementos terras raras (ETR) achatados a pouco
diferenciados; os metabasitos de alto titânio (ÀTi ) são
com

enriquecidos em elementos incompatfveis (especialmente Nb, Zr, y
Ba), con padrões mais diferenciados de ETR.

e

é estruturalmente caracterizado como um conjunto
inbricado de lentes tectônicas constitufda por rochas da sequência
O SCIP

Serra da Boa Esperança, de seu embasamento e minoriÈariamente

do

crupo Bambul .

Três unidades

integram a sequência
Serra da Boa Esperança! provavelmente basal, a unidade Serra da
Mamona constitui-se de metaconglomerado quartzltico passando ao
met,assedimentares

topo para uma associação de filito sericltico e quartzíto co¡n
grânulos e seixos esparsos, e filitos hematlticos subordinados; a
unidade Ilicfnea sobrepõe-se ã prirneira e é composta
predominantemente por ardósia e metassiltito laminado com
intercalações decimétricas a métricas de netarenito
ortoquartzftico çJrosso, puro e frequentemente com grânulos bem
arredondados; a unidade Serra do Chapadão ocorre tectonicamente
destacada das demais e constitui-se de uma al-ternâncj-a de
met,arenito ortoquartzftico puro a micáceo ( be¡n arredondado e
selecionado) e serícit.a filito, possivelmente representando uma
variação lateral da unidade Ificfnea. Lentes tectônicås do
enbasamento evídenciam duas associações litológicas: um conjunto
de hornblenda gnaisses, denominada de Sufte TTG (tonalitoxii

trondjemito-granodiorito), e um conjunto metavuLcanossedimentar,
cuJas exposições mais setentrionais constituem o " greenstone-be]t
de Piumhi". Os hornblenda gnaisses niloníticos da suíte TTG são
caracterizados J-itogeoquimícamente por uma gama composicional
desde gabrodiotitos até granitos caÌciaLcal inos , predominando os
termos int,ermediários . Isócrona de afloramento (4 pontos) Rb-Sr em
rocha total, de 2244 +- 104 Ma (razão iniciaL de 0,7015), indica
sua idade anterior ao proterozóico Médio. A associação
metavulcanossedimentar inclui metapelitos neçfros, xistos e firitos
máficos e ultramáfiòos, formação ferrlfera bandada e cromititos
subordinados

O

.

embasamento do domfnio autóctone

é constítufdo por

terreno granito-gnáis sico-migmatftico com núcLeos subordinados de
natureza granito-greenstonê. Este domlnio integra o embasamento do
cráton São Francisco, na parte oriental da área de estudo, e o
complexo Campos Gerais, na parte meridional. Este embasamento é

recoberto discordantemente peLo Grupo Bambuf, no qual ora
predominan ardósias ê metassiltitos (metacalcários subordinados),
ora metaconglomerados pol"imlticos com caracterlsticas de 1eques
deltaicos e seixos provenientes das demais unidades mencionadas.
ïmportante episódio de encurtamento crustal relacionado
à orogênese Brasiliana, por volta cte 600 Ma, induziu processos de
deformação progressiva por cisaLhamento de baixo ângulo,
resultando na Justaposição das três unidades tectônicas acirna
descritas. Diferenças de nlvel crustal nos estágios iniciais da
deformação, em condições sin-metamórficas, foram responsáveis
pelas diferenças observadas de estilos deforrnacionais e
xii

i-

metamórficos !

a NAc, com gradiente metamórfico inverso da fácies
xisto verde ( zona da biotita) nå base à fácies anfiboLito no topo,
mostra duas gerações de dobramento apertado a isoclínal
recumbente, ambas com foliações plano-axial penetrativas.
.Abundant.es indicadores cinemáticos, como peixes de mica, foliação
S-C e lineação de estiramento, indicam transporte tectônico com
t,opo dirigido para 1este. No SCIP, o metamorfismo não passa da
zona da clorita. À primeira e principal fase de deformação gerou
uma foliação penetrativa subparaJ.era ao acamamento sedimentar com
araras dobras megascópicas, também com transpofte tectônico com
toPo para Leste, com maior grau dispersão nos dados dírecionais.
No Grupo Bambuf, a deformação

principal gerou dobras mesoscópicas
progressivamente apertadas e deitadas, com a proximidade do
conjunto alóctone. Distante do conjunto aLóctone as dobras são
mais abertas e empinadas, com clivagem ardosiana plano-axial. As
rochas do embasamento aLóctone, envolvidas neste estágio
deformativo, adquiriram foliação miLonltica com grau de
desenvolvimento heterogêneo e arterações metamórficas compatlveis
com a fácies xisto verde inferior.
Duas gerações de dobras geraLmente abertas

e empinadas,
pós-metamórficas e sem foliação plano-axial , afetaram todo o
conjunto após o seu imbricamento tectônico: a mais antiga com
eixos com caimento suave para NW e a mais nova (e mais suave) com
eÍxos N-S. Estas fases deram a estruturação final ao orógeno.
Datações K-Ar, principatmente em mica branca,
interpretadas Juntamente com os dados preexistent.es, indicam que o
episódio de deformação principal se deu por volta de 600 Ma
xiv

durante a orogênese Brasiliana. Ðurante ta1 evento termotectônico, o substrato autóctone não foi termicamente afetado de
modo significativo, mostrando idades de resfriamento K -A.r (além
de idades Rb-Sr) mesoprotero zóicas ou mais antigas. Tal contexto
caracteriza esta porção da faixa Brasília como estruturado por uma
tectônica ',thin skinned',, ou seJa, por cavalgamentos rasos, com
transport.e por distâncias superiores a I00 km para a NAC e a 50 kn
para o SCIP.

A.BSTRACT

A tectonic subdivision is proposed for the southern

and

frontal portion of the Brasilia FoLd BeIt, based on detaiLed
geologic mapping, compiLed and presented on a 1:100,000 scale
mapr. In the studied region, located in SW Minas Gerais State (SE
Brazil), crustal shortening hras achieved by thin-skinned
thrusting and foLding during Lare proterozoic (ca. 600 Ma)
Brasiliano Cyc1e. Eastvüard directed tectonic transport of at
Ieast 100k¡n is inferred for the thrust sheets now covering the
relat,ively coLd and stable southwestern border of the São
Francisco Craton. StructuraL style, as welL as metamorphic and
lithologic characteristj.cs, were used to define t,hree main
tectonic units: the uppermost Araxá-Canastra Nappe (ACN), the
fliclnea-Piumhi Thrust System (IPTS), and the Àutochtonous Domain,
The Canastra (base) and Araxá (top) croups, of probabl_e
Middle Proterozoic â9e, comprise the ACN, in which maJor
stratigraphic contacts are subparalel to the basal thrust plane.
This nappe is characterized by inverted metamorphj-c zoníng,
grading from biotite zone greenschist facies at the bottom, to
amphibolite facies, with kyanite-garnet mica schists at the top,
Both groups contain interbeded greenschists and amphiboLites of
magmatic origin

(probabty dykes and/or minor extrusions), with

typical continental tholeiitic flood basalt geochemical (including
trace and rate earth eLements) characterístics . pelitic schists,
v¡ith minor carbonatic (and quartzitic) lenses, comprise the
lortermoat portion of the Canastra Group, foLlowed by interbedded
xvi

quartzites and phyllites, with quartzitic predominance near the
top. Muscovite schists at the top of Canastra Group become
progressiveJ.y rich in feldspar and biotite, grading vertically to
the basal paragneisses of the Araxá Group. fn contrast to the
stable continental shelf (or sag) sedimentation of the canastra
Group, unstable tectonic conditions, with more variabLe and
immature sedimentation, mark the Àraxá Group.

The IPTS is

of

thrust slices which
splay upwards from a basal thrust. pl_ane, including rocks from the
Serra da Boa Esperança Sequence, its basement and from the Bambuf
Group. The Serra da Boa Esperança Sequence, of Lorder greenschist
facies, contains quartzitic metaconglomerates at ttre ¡ase (Serra
da Uamona Unit), always in contact with basement rocks. This unit
is overLain by netapelites with abundant. discontínuous beds of a
dist.inct weLl sorted, welI rounded coarse orthoquartzitic
metarenite (rriclnea unit). sinilar quartzites interbedded r^rith
sericitic phytlites comprise the Serra do Chapadão Unit,, which is
tectonically separated from the others. Basement rocks,
interleaved by tectonic imbrication comprise an Early proterozoic
or
oLder tonaLite-trondJenite-granodiorite suite and a
greenstone-be1t voLcanosedimentary association (mainly black
shale, mafic and ultramafÍc schists, BIF and minor chronitite). A
.Less deformed and more complete exposition of the lattêr occurs
north of the studied area, referred to as the ,'piumhi
greenstones", with well documented komatiític lavas containing
spinifex textures.
composed

rul_ 1

numerous

The

of the autochtonous domain is a granitemigmat ite-gne is s
terrain, with minor greenstone-beIt type
associations and late granitoid intrusions. The Late Protefozoic
Bambul croup, Iying incomformably on top of the basement, is
predominantly composed of sLate and metasiltite with subordinated
carbonatic rocks, with polyrnictic metaconglomerates thaÈ
basement

represent, fan del-ta deposits.

Differences in crustal 1evel, at which syn-metamorphic
main (and early) deformation took place, are responsable for
differences in structural styl-e and evoLution. In the ÀCN, two
generations of tight recunbent folding, with axial pJ.ane
foliations, were developped during the tectonic transport. In the
IPTS, Iow angle shearing formed a penetrative foliation with rare
folds which is subparalel to sedimentari contacts. Late stages of
the main deformation resulted in open folding of the foliation,
truncated by discrete and numerous thrust planes. In the
autochtonous Bambuf Group, a deformational gradient !ì¡as
established as result of the emplacement of the overlying thrust
sheets! flat lying tight folds, with axial-plane slaty cleavage
near the thrust contacts grade into upright, more open folds, with
steep axial plane slaty cleavage.
Basement rocks, involved in this tectonic imbrÍcation,
show nyJ.onitic foliation, specially in gneisses, !,rith overprinting
of lower greenschist facies parageneses.
Two sets of open to gentle, upright post-metamorphic
megascopic folds, without axial plane foliation, were deveJ.oped

xvi 1i

after the tectonic inbrication: an older one, rsith NW plunging
axes, and a younger one, with N-S trending folds.
K-Ar age determinations, mainly of white mica of the ACN
and the IPTS metasediments, interpretated in the context of
previous data, índicate an aproximate age of 600 Ma for the main
deformation event. The autochtonous domain was not significantly
heated or penetratively deformed during this event.
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INTRODUçÃO

1.1 -

LOCAr,rzAçÃO cEOGiRÁt'rCA DA ÁREA DE ESTUDO

área enfocada pel-o presente trabalho situa-se na
regÍão da Represa de Furnas, SudoesÈe de Minas Gerais,
compreendida pelos paraJ.elos 20" 25' S - 2f 08'24'S e entre os
meridianos 46" 30'1l - 45" 30'W. É balizada aproximadamente pelas
cidades de Àlpinópolis a Oeste, Guapé a Norte, Cristais a Leste e
Campo do Meio e Boa Esperança a Sul (Figura 1.1).
Em relação às cartas topográficas de escala 1:50.000,
publicadas pelo IBGE, a área estudada abrange a totalidade das
quadrículas de Guapé e Cristais, e parte das quadrlculas de
Alpinópolis, Carno do Rio Claro. Campos Gerais e Boa Esperança.

L.2 -

SrruAçÃo

DA Ánsr DE EsruDo Eu

RELAçÃo

Ao

colfrExro

CEOÎECTôXICO

região Sudeste do BrasiL (Figura 1.2)
faz parte do Escudo Àtlântico, recoberto â Oeste PeIa Bacia do
Paraná, impl-antada a partir do Siluriano, e a Leste pelas bacias
costeiras de idade meso-cenozóica .
O Precambriano da
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A subdivisão fundamental comumente adotada para o
Precambriano na região é referente à última orogênese, o Evento
Termo-tectônico (ETT) Brasiliano, cujo auge se deu por volta de
570 Ma, porém com manifestações tectonomagmáticas e sedimentares
persistindo até cerca de 450 Ma (Almeida et al . , L976¡ Alneida &
Hasui, 1984). Desta forma, o Cráton do São Francisco (Àlneida,
1977) pode ser definido como uma provfncia crustal essencialmente
poupada da tectogênese brasiliana,
cujo embasamento foi
consolidado por volta de 1.8 Ga, ao f inal" do ETT Transamazônico.
Este cráton sin-brasiliano apresenta ainda coberturas plataformais
do Proterozóico Médio e Superior e serviu de antePals aos
dobramentos que se desenvolveram às suas margens durante o ETT
Brasilíano.

Àlmeida et al . ( 1976 ) delimitaram dois orógenos
proterozóicos dispostos paralelamente a Oeste do Cráton do São
Francisco: as faixas de dobramentos Brasllia e Uruaçu, que deram
origem às denominações de orogênese Brasiliana (680 - 450 Ma) e
Uruaçuana (1.3 - 1.0 ca), respectivamente (intervalos segundo
ÀIneida & Hasui, 1984, pag. 4). AÍrbos os cinturões apresentam
vergência dos dobramentos dirigida para o cráton. Segundo estes
autores, a Faixa Brasllia, mais próxima do Cráton do São
caráter
Francisco,
é composta por metassedimentos de
miogeossinclinal metamorfisados até a fácies xisto verde, sem
magmatismo orogênico associado; e a Faixa Uruaçu, situada a oeste
da primeira, porém com limites mal def l-nidos, é caracterizada Por
metasÊedimentos, àB vezes imaturos e associados a rochas de origem
vulcânÍca, de metamorfismo na fácies xisto verde a anfibolito,

4

cavalgados sobre o conjunto litológico da Faixa BrasíIia.
Encaixados nos xj.stos Àraxá ocorrem também corpos ultramáficos,
al"ém de intrusões e domos manteados de rochas graníticas, como os
de Monte Carmelo. Os processos térmicos e deformacionais
brasilianos afetaram extensamente o domínio da Fáixa Uruaçu.
Mais para o Sul ocorre uma mudança na direção geral- das
estruturas nas faíxas Uruaçu e Brasllia (Araxaídes, segundo
Ebert, 1971, 1984), de NNV{ para ENE, esta (rltima predominante na
Faixa Ribeira, que acompanha o litoral SE do Brasil (Paraibides'
segundo Ebert, op. cit.). Esta megainflexão se dá em torno de um
profusamente
domfnío de rochas migmatfticas e granulíticas,
intrudidas por rochas granitóides, denorninado de Màciço Mediano
de Guaxupé (ÀÌmeida et al-., L976; l{ernick & Artur, 1983) ou, nais
recentemente, de nappe Socorro-Guaxupé (Campos Neto et aI., 1985i
VasconcelLos,

1988 )

.

grandes entidades geotectônicas
Em relação às
breve¡nente descritas acima, a área de estudo situa-se na porção
meridional da Faixa de Dobramentos Brasllia, margeando o lÍnite
setentrional do Complexo Campos Gerais, entre a borda sudoeste do
Cráton do São Francisco e a borda nordeste da Bacia do Paraná.
Levando-se em conta a redefinição do Limite entre as faixas
Braallia e Uruaçu (Marini et aI. , 1984 ) , a área de estudo
abrangeria parte de ambas as faixas de dobramentos.

1.3 -

rrrrpoRlÂxcr¡, neo¡ot¡À¡ DA Ánpl og

ESTUDO

O domínio orogênico à margem Svl do Cráton do São
Francisco, onde se situa a área de estudo, constitui:se em
,

inportante eLo de ligação estrutural- e estratigráfica entre as
margens cratônicas ocidental e meridional . É a partir. deste
segmento que o contorno cratônico N-S inicia sua deflexão para
l,estê, marcando o Limite entre as provlncias esttuturais Tocantins
e Mantiqueira ( Al_meida et aL,, L977, fn: Almeida & Hasui, I9g4),
que Ebert. (197I, 1984) denominava de Àraxaldes e paraibides,
respect,ivamente. Esta mudança no ',trend', estrutural, provável
decorrência da movinentação relativa de blocos crustais pósTransamazônicos , induziu também una divisão nem sempre necessária
na denominação das unidades l-itoestratigrá ficas supracrustais que
compõem as faixas de dobramentos marginais ao cráton. Não
obstante, aLgumas propostas de correlação de unidades
l itoestratigráficas tê¡n sido publicadas (e,g. Machado F. et â1.,
1983; Trouw et al ., l9B4).
A área estudada se constitui em um elemento de
informação ao panorama geotectônico regional , particularmente no
tocante a questões fundamentais para a formulação de modelos de
processos orogenéticos proterozóicos para o Brasil central. e
sudeste, a saber¡ a estratigrafia das bacias metassedímentares
pós-Transamazônicas e sua pretérita continuidade ou não, da Faixa
Brasllia ao domlnio orogênico ao sul do Cráton do São Francisco; o
arranJo geométrico atual dos segmentos crustais decorrentes da
etapa compressiva; e os necanismos que tornaram possfvel o
encurt.amento crustaL à margem oeste e sul do Cráton do São
Francisco.

1.
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OB'TETIVOS

E

ESCOPO DO TR.BAALHO

A fim de contribuir com subsídios às questões acima, em
da cornpreensão da evolução meso e neoproterozóica da margem

prol
sudoeste do Cráton do São Francisco, este trabalho tem

como

obJetivos:

- a definição dos compartimentos tectônicos da área estudada e
mapeamento (escaLa 1: 100.000) de suas unidades tectônicas
respectivas unidades litoestratigráficas ;

o
e

- a caracterização litogeoqulmica de amostras dos metabasitos da
Nappe Àraxá-Canastra, a fim de buscar indlcios de sua ambientação
geotectônica primária

;

- a análise geométrica comparativa dos elemento6 estruturais das
unidades tectônicas, com vistas à formuJ.ação de um modelo
cinemático de sua evolução;

- o estudo do padrão de resfriamento regional através de
K/Ar e integração com dados da literatura.

datações

À diferenciação das unidades l ito-estratigráf icas do
enbasamento autóctone (compLexo Campos Gerais) e sua deformação, e
a sedimentologia das unidades metassedimentares, em termos de
ambientes deposicionais, fogem do escopo do trabaLho por se
tratarem de temas que requerem metodol-ogia especffica de trabalho
ou diferente enquadramento geográfico.

1.5 -

METODOLOGIA UTILIZADA

A ferramenta fundamental do trabalho real-izado foi o
mapeamento sistemático, na escala de 1:25.000, de diversas áreaschave ( Figura 1 , 3 ) . Tais áreas foram escolhidas por serem
relat.ivamente abundantes em af l-oramentos, mais adequadas para
anáLises estruturais e/ou estratigráficas detaLhadas.
Estas .áreas-chave foram mapeadas utilizando-se
fotografias aéreas 1:25.000 (IBC-GERCA) e cartas topográficas
1:50.000 ( IBGE) ampliadas à mesma escaLa. Após o levantamento de
campo, os dados são inicialmente lançados em base topográfica
l-:50.000 (IBGE), para anáIise estrutural , e finalmente integrados
à escala de 1:100.000 para interpretação e apresentação finais.
Parte destas áreas foi mapeada por equipes da de docentes e alunos
da UFRJ e da UERJ, sem a participação direta do autor (Figura
1.3). Entretanto, estes levantamentos foram realizados à mesma
época, utilizando-se os mesmoa critérios de mapeamento e
nomenclatura, e em contato com o autor, o que resultou em grande
homogeneidade na qualidade dos dados, tornando possivel sua
integração. A ligação das estruturas entre as áreas-chave foi
feita através de perfis mais espaçados; caminhamentos seguindo
contatoB geológicos fundamentais, de uma área a outrai e
fotoint erpretaç ão final .
Adicionalmente, em todas as etapas de camPo foram
coletadas amostras de rocha, frequentemente orientadas, Para
estudos petrográficos /microestruturais ( 255 lâminas delgadaE ) '
e
geoqulmicos ( 31 análises litogeoqufmicas de rocha total)
geocronológicos ( 10 determínações K/Àr e 6 Rb/Sr). As metodologias
I
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Uma vez que a maioria das unidades I itoestratigráf icas

reconhecidas na área de estudo foram originalmente definidas em
outras regiões e cartografadas por extensas áreas, será feita
inicialmente uma breve apresentação das concepçðes originais e/ot

mais difundidas na Literatura geológica, como também comentários
acerca dos modelos tectônicos propostos¡ para em seguida serem
resumidos comparativamente os trabalhos anteriores mais
diretamente reLacionados à área estudada.

2.L.7 -

O Complexo Campos GeraLs

O CompJ-exo Campos Gerais foi definido originalmente
(Cavalcante et aI ., L9?7 ) como um conjunto litologicamente muito
heterogêneo, com uma distribuição em fo.rma de cunha na região Sll
de Minas Gerais, fazendo limite com várias unidades geotectônicas

distintas: a norte, é cavalgado pelas rochas do extremo meridional
da Faixa Brasflia; a lest,e, tem limite impreciso com a borda
sudoeste do Cráton do São Francisco, marcado principalmente
aÈravés de dados geocronológicos (TeixeÍra et al ., 1985; Teixeira,
1985) t a
sul é separado da nappe granulltica do Complexo

11

, 1979) por uma estreita e
descontínua faixa de metassedimentos dos grupos São João del Rei
e Andrel-ândia (Trouw et al ., 1984 ) i e, a oeste, todo o conjurtto ê

varginha-Guaxupé (Fonseca et

â1 .

recoberto peJ-a Bacia do Paraná.

Este domínio abrange uma diversidade de associações
litológicas
ainda não mapeadas em detalhe e cujo
interreLacionamento ainda está por ser definido. Os prÍncipais
conjuntos são:
- gnaisses e migmatitos diversamente estruturados, frequentemente

textura milonltica e/ou catacLástica (Cavalcante et al ., I979¡
Machado Filho et al ., 1983)i
- ortognaisses granitóides, tais como o batólito de Porto dos Mendes
e o corpo intrusivo que ocorre nas imediações de Fortaleza de
Minas, por exemplo;
- faixas e remanescentes vulcano-sedimentares do tipo greenstonebelt, tais como o greenstone-belt do Morro do Ferro (Teixeirat
L978; Teixeira et al., 1987) e o da Fazenda Gordura, Municfpio de
com

,ÀIpinópolis (Schrank et a1 ., 7984i Szabó, 1989)t
- faixas constituldas por estaurolita-cianita-granada xistos

e

quartzitos muito semelhantes aos do Grupo Àraxá (Morales et aI',
1983 ) .

2,L.2-OGrupoÀraxá

Esta

unidade

l

itoestratigráf ica

foi

proposta

originalmente por Barbosa (1954, 1955) como "formação Araxá", para
designar um conjunto de "xistos verdes, micaxistos e mignatitos"
que ocorrem na região do Rio Quebra Ànzol (Triângulo Mineiro),
L2

estendendo-se para Norte até o Estado de Goiás, Posteriormente,

foi formalizada como crupo .Araxá (Barbosa et aI., 1967, 1970)/ do
qual foram excLuídos os migmatitos, considerados pertencentes a
uma unidade mais antiga. Tal designação tornou-se consagrada na
Ìiteratura,
sendo amplamente utilizada desde a região-tÍpo até o
SuL do Pará, para referência a micaxistos granatlferos, comumente
com cianita
e/ou estauroLita, associados a quartzitos e
paragnaisses.

Apesar das sucessivas redefinições posteriores (ver
Barbosa et al., 1984, pag. 32¡ Fuck & Marini, 1981), o Grupo Araxá
foi
considerado como produto de uma sedimentação do tipo
flyschóide do Proterozóico Médio, consensualmente compondo a Faixa
de Dobramentos Uruaçu (Alneida et al. , 1976 i Marini et âl .,
r984).

Mais recentemente, o conceito de Faixa de Dobramentos
Uruaçu, como produto de uma evoJ.ução orogenética do Proterozóico
Itédio, tem sido questionado. Simões & valeriano (1990) salientam
que as caracterfsticas estrutural-s e metamórficas do Grupo Araxá
na região SW de Minas Gerais são essencialmente semelhantes às das
que compõe¡n a Faixa BrasfIia,
unidades litoestratigráficas
diferindo
apenas quanto à intensidade da deformação e do
metamorfismo, De acordo com estes autores, uma evolução biclclica
seria favorecida apenas com base em correlações estratigráficas do
Grupo Àraxá com o Grupo Àndrelândia, no Sul de Minas Gerais, onde
existem indicações de processos tectono-metamórficos do
Proterozóico Médio (Heilbron et aI ., L989i Ribeiro et al .,1990).
Fuck (1990), com base em idade U/Pb (em zircão) em torno de 800 }ta
13

para protólitos de rochas metavulcânicas do Grupo Araxá, e na jâ
citada semelhança estrutural desta unidade com aquelas tidas como
brasilianas, propõe uma evolução monocíclica, desenvolvida no
Proterozóico Superior, para os dobramentos à margem ocidental do
Cráton do São Franc isco

,

2.1.3-OGrupoCanastra

Esta unidade foi originalmente considerada por Barbosa
(1954, 1955) cono mais nova que o Grupo Araxá, separada deste por
uma

provável discordância angular, na

mesma

região de ocorrência

e

composta por quartzitos associados a filitos
cinzentos e
prateados. Sua distribuição foi estendida até o Distrito Federal
pelo mesmo autor (Barbosa, 1963), modificando o termo para Série
Canastra. Almeida (1967) adota o termo Grupo Canastra e' segundo

sua concepçào, tem na base predominância de quartzitos (Formação
Cristalina) seguidos por filitos e metassiltitos com caLcáreo e
quartzitos subordinados.
o Grupo Canastra foi considerado por Al¡neida et aI .
(1976), juntamente com o Grupo Àral, que ocorre mais a Norte
( Schobbenhaus F.
et al ., 1975a), como constituinte da Faixa
Brasllia. A¡nbas as unidades representariam o inlcio da
sedimentação detrftica miogeoss inc l inal do Proterozóico Superior
("Ciclo Brasiliano" ), gue antecedeu a deposição do Grupo Ba¡nbuf .
Entretanto, este posicionamento tectônico não é compartilhado por
Schobbenhaus F. et al .(1975b) e Fuck & Marini (1981), por exernplo
'
que consideram o Grupo Canastra como uma uma fácies de

t4

sedimentação mais proximal em relação ao Grupo Àraxá' portanto
integrando também a sedimentação mesoproterozóica

.

2,L.4-OerupoBambul

O conjunto litológico atualmente referido como Grupo
Bambul tem sido alvo de estudos geológicos e consequentes
redefiniçòes desde o final do século passado (ver Baptista et al .,
1984, pag. 42). Compreende uma sequência de sedimentos nada ou
pouco metamórficos de larga predominância pel itico-carbonática
( formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré e
Sêrra da Saudade), contendo subordinadamente paraconglomerados
polimfticos próxino ou na base ( facies Samburá, de Oliveira , Lg53i
fácl-es Carrancas, de Branco & costa, 1961i ou Formação Jequital,
de Oliveira, 1967 e Dardenne, 1978) e arcósios próximo ao topo
(Formação Tres Marias, de Branco & Costa, 1961; ou Formação serra

da

Saudade, de Dardenne, 1978).

o Grupo Bambul faz parte do supergrupo são Francisco
(Pflug & Renger, 1973), que corresponde à sedimentação pósEspinhaço (= pós-Uruaçu¡ e pode ser caracterizado como uma
cobertura plåtaformal do Proterozóico Superior depositada sobre
vastaa áreas do Cráton do São Francísco, e mesmo transcendendo
seus limites, onde foi afetado pela tectogênese brasiliana.

)_5

2.2

-

MODELOS

ÀÑÎERIONMENTE PARÀ

A

DE

COMPARTTMENTAçÀO

TECTÔNICA

PROPOSTOS

ÁREA DE ESÎUDO

A distribuição das unidades l- itoestratigrá ficas

acima

mencionadas, assim como outras criadas posteriormente, propostas

pelos trabalhos regionais mais representativos, pode ser
visualizada comparativamente nos mapas sirnplífícados da figura
2.L. A estratigrafia local das unidades em questão, segundo cadâ
autor, será abofdada a seguir, juntamente com os modelos de
configuração estrutural e de evolução tectônica referidos abaixo.
2.2.1 - Schnl'dt & FlêLscher

(1978)

Estes autores descrevem uma megadobra antifornal (Figura

2.la), entre Passos e São Sebastião do Paralso, a Norte da qual
situa-se a sinforma correspondente, entre Passos e CapitóIio. No
núcleo da antiforma, expõern-se rochas do enbasamento gnáissicomigimatftico, composto por biotita-hornblenda gnaisses, com faixas
de gnaisse muito siLicoso e outras contendo associação de

metabasitos, quartzitos, caLcários nagnesianos e itabiritos,
especialmente aflorantes na área de Fortaleza de Minas (Complexo
Campos Gerais, de CavaLcante et al ., L977). Sobre este conjunto,
dispõe-se uma sequência alóctone, que na seção tipo de
Alpinópolis, apresenta a seguinte sucessão de litotipos, da base
para o topo ¡

- talco clorita xisto (10 a 1OO rn de espessura¡;
- metagrauvaca de matrlz clorítica, com fragrnentos de quartzo
feldspato, contendo lentes de calcário magnesiano (100
I6

m);

e
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o"¡ir"'i'
t".'

e,¿

f+-l

".^" [¡-¡

l;--:l
¡! rrr rrr¿ oa.r¡¡l vo¡i9¡r

- quartzitos finamente laminados, tipo Canastra;
- granada-muscovita-biot ita xistos transicionais aos quartzitos
inferiores;
- hornblenda gnaisses e granada gnaisses transicionais aos xistos,
que ocorrem entre Passos e Furnas.
A leste de Alpinópolis, o empurrão da base da sequência
alóctone intercepta o contato entre o complexo gnáissico
(embasamento) e o Grupo Bambuí (Figura 2,La). Segundo os autores,
o último é cornposto por ardósias e conglomerados polimlticos
" intimamente associados" a ortoquartzit,os maciços e grosseiros que
ocorrem continuamente desde Piumhí até Carmo do Rio Claro (Serras

da Tormenta, do Barreiro e do Tabul,eiro), descrevendo ainda um
fechamento sincÌinal- em torno da frente da superestrutura
alóctone. Os autores, com base no padrão de metamorfismo inverso
da superestrutura alóctone e nas relações de contato, propõem o
seu transporte tectônico sobre o flanco inverso de uma nappe
pós-Bambul, posteriormente dobrada suavemente.

2,2.2 - IeLxeLra t Da¡Dl. (1978)

Estes autores apresentam um esquema de ernpilhamento
litológico em que as rochas filfticas, com quartzitos e
metacaLcário (Sequencias Itaú e Serra da Ventania) que ocorrem
diretamente sobre o embasamento, pertencem à "formação Canastra",
assumida como o topo do Grupo Àraxái e o pacote de granadamuscovita xistos, com raras intercalações de quartzitos, gnaisses
e anfibóIio xisto (Sequência Passos) que ocorre trans ic ionalmente

IB

por cima da formação Canastra, no núcl-eo da "sinclinal de
seria o resto do Grupo Àraxá.

Passos"

Esta disposição invertida da estratiqrafia e do
metamorfismo foi explicado pelos autores como fazendo parte do
flanco inverso de uma megadobra antiformal recumbente,
transportada de SW para NE sob a forma de uma nappe de charriage,
com ocorrência de filonitos, derivados dos filitos Canastra, e
blastomilonitos , derivados dos gnaisses do embasamento, ao longo
do plano de cavalgamento.
É importante notar que o esquema tectônico proposto ê
fundamentalnente semelhante ao de Schmidt & Fleischer (19?8).
Entretanto, Teixeira & Danni (op. cit.) inclulram na formação
Canastra as rochas da área entre Carmo do Rio Claro e Piumhi,
consideradas por aqueles autores como pertencentes ao Grupo Bambul

(comparar as Figuras 2.la e 2.lb)

2.2,3 - Fonsecå et al .

.

(1979)

Estes autores não entram em considerações tectônicas
detal-hadas acerca das unidades ora em discussão. Entretanto, deve
ser ressaltado que, neste trabaLho de mapeamento ao milionésimo da
Folha Rio de Janeiro, as rochas referidas por outros autores como
Grupo Araxá forarn mapeadas como Grupo Canastra. Esta unidade,
semelhantenente a Teixeira & Danni ( 1978),abarca quase todo o
Grupo Bambul local, de Schmidt & Fleischer (1978), ao sul de
Piumhi, exceto a área próxima de carmo do Rio Claro (FiguÊa 2.lc)'
onde ocorrem conglomerados polJ-mlticos assocl-ados a ardósias
( Grupo
Bambul). Entretanto, esta ocorrência não aPresenta
f9

continuidade, segundo o mapa confeccionado à época, com a área
principal de afloramento do Grupo Bambuí, mais ao Norte.
2.2.4 -

Machado

Fllho et af. (1983)

trabalho mais recente de mapeamento ao miLionésimo da
FoLha Rio de Janeiro, realizado através do Projeto R-ADAMBRAS IL,
Machado F. et al . ( 1983 ) propuseram um esquema, tanto
estratigráfico como tecÈônico, diferente daqueles anteriormente
propostos. À semelhança de Teixeira & Danni (1978), incluem no
Grupo Canastra os metassedimentos de baixo grau netamórfico
denominados de crupo Banbuf, por Schrnidt & Fleischer (1978),
exceto os metassiltitos e calcários associados a ardósias da
região de Piumhi, consensualmente posícionados naquele grupo
(Figura 2.ld). Entretanto, inclulram os quartzitos, metassíltitos
Em

e

polimlticos da área de Carmo do Rio Claro no
Grupo Canastra, e o subdividiram em seis formações, sendo quatro
variações faciol-ógicas sedimentares entre si e duas variações
metåcongl"omerados

metamórficas

!

grafita-xistos,
Formação Desemboque: graf ita- f iLitos,
estauroLita-granada-biotita (grafita?) xistos, granada-qúartzoxistos e, ).ocalmente, quartzitos. Espessura de poucas centenas

-

de metros

-

;

Formação

lliclnea: filitos e filitos ardoseanos, com Ientes

metarenitos e grauvacas; possivelmente rochas básicas.
acima de 200

Espes

de

sura

m;

- Formação Boa Esperança: metamargas com lentes
fiLitos e turbiditos associados;
20

de

calcário t

- Formação Tromenta: metarenitos puros ou feldspáticos, com níveis
de
metaconglomerados monomíticos; localmente, os metarenitos
apres entam
cimento hematítico e frequentemente apresentam

intercalações de metassedimentos finos. Espessura entre 2OO
400

e

m;

- Formação Guapé: é a unidade correspondente de maior grau
metamórfÍco das formações lliclnea e Boa Esperança. Predominam
biotita-xistos,
com biotita-caLc ixistos , lentes de márrnore,
metarcóseos, metaçJrauvacas, metacherts, anfibolitos, netabasitos e
quartzitos subordinados. Espessura acima de 200 rn;
- Formação Guarita: correspondente de grau metamórfico mais alto
em relação à Formação Tromenta, constitufda por quartzitos
plaqueados ou não, com interca].ações de xistos. Espessura em
torno de 400 m.
Algumas relações podem ser feitas entre este

esquema

estratigráfico e os dos autores previamente rnencionados
- O conjunto das formações Guarita e Guapé constitui a Formação
(ou Grupo) Canastra, de Schmidt & Fleischer (1978) e Teixeira &
Danni (1978);
- Às formações restantes ( Ilicfnea, Boa Esperança, Desemboque e
Tromenta ) foram posicionadas no Grupo Bambuf, por Schnidt &
Fleischer (1978) e na Formação Canastra, por Teixeira & Danni
s

(1978);

- os xistos e gnaisses que ocorrem no núcleo da sinfornal de
Passos, geralmente atribufdos ao Grupo Araxá, foram posicionados
no Grupo Àndrelãndia pelos autores em questão, que não utilizaram
a denorninação Àraxá em seu trabalho.
2L

Machado FiLho et

. (1983) apresentam um esquema de
evolução deformacional- subdividido em três fases de deformação: a
primeira formou dobras recunbentes em todas as escalas, com eixos
horizontais de direção entre NS e NE-SW. Associam este dobramento
a um evento de escorregamento superficial ( "decollement" ) prémetamórfico do conJunto; a segunda fase de deformação gerou dobras
de grande amplitude com eixos de direção NÌ{-SE, em reposta aos
movimentos compressivos que fecharam o mar então existente, ao Sul
do Grupo Canastra, produzindo falhas reversas de alto ânguJ-o nos
gnaisses do embasament.o; a terceira fase de deformação é
caracterizada por transcorrências dextrògiras paralelas às
direções da segunda fase, produzindo milonitizaçao nos gnaisses do
a1

embasamento

Em termos de posicionamento cronológico, tanto o Grupo
Canastra como o Grupo Àraxá (Àndrelândia) são considerados como de
idade transamazônica, isto é, sedimentados e metamorfisados no
Proterozóico Inferior.

2.2.5 - llorâlea et al . (1983); Ollvei.ra et al . (1983)
Em trabalho de mapeamento na escaLa de 1:50.000 das
folhas de Fortaleza de Minas, Alpinópolis, Jacuf, Nova Resende
(Morales et al. , 1983 ) , Cássl-a e São Sebastião do Parafso

(Oliveira et al ., 1983), a sequência aLóctone é denominada de
Grupo Araxá (Figura 2.1e), posicionado no Proterozóico Inferior,
incluindo aa rochas anteriormente designadas de Grupo (ou
Formação ) Canastra (quartzitos, filitos e metacalcários de baixo
grau de metamorfismo). Estes autores ratificam o caráter de naPPe
l¿

do conjunto metassedimentar e atribuem sua deformação a duas
fases: a primeira com dobras fechadas a isoclinais, com f ol.iação
catacLástica no plano axial , sendo responsável peLo transporte
tectônico sobre o embasamento gnáis s ico-migmatítico-greens tone,
com eixos caindo em torno de 20 graus para NÌfi a segunda fase de
deformação produziu dobras isópacas abertas a fechadas, geralmente
sem desenvol-vimento de foliação plano-axial , com eixos
subhorizontais N50W e superffcies axiais subverticais.
2.2.6 - lroulr et at.

(198d)

Em um trabalho em que.propõem uma correlação entre os
Grupoa Araxá e Canastra da região da Sinformal de Passos, com os
Grupos São João del Rei, Carrancas e Àndrelândia, no Sul de Minas
Gerais, separados destes pelo Complexo Campos Gerais, Trouw et aI.

(1984) apresent,am uma série de observações estratigráficas e
estrut,urais, baseadas em mapeamentos detalhados nas áreas de
Alpinópolis e CapitóJ.io.
unidades
Em termos de distribuição
das
I itoeÊtratigráf icas , estes autores adotaram a concepção de Schmidt
& Fleischer ( f978 ) , com rochas do crupo Banbuf contornando
continuamente a frente alóctone do Grupo Canastra superpoato pelo
Grupo Àraxá (Figura 2.:-f). É importante salientar guer pela
primeíra vez, o traçado do limite entre a fácies xisto verde e
anfibolito é mostrado em mapa, não coincidindo com o contato entre
os grupos Canastra e Àraxá, e sim um pouco acirna da base deste.
É apresentado um esquema de evolução deformacional ern
três fases¡ a primeira e a segunda, com estilos semelhantes
23

(dobras apertadas a isoclinais com planos axiais subhorizontais

e

clivagem ardosiana ou de crenuLação penetrativa no plano axial),
discriminadas essencialmente com base em padrões de interferência;
e a terceira, com dobras empinadas suaves a abertas de direção N a
NE, geralmente sem foliação plano-axia1 .
2,2.7 - HêLlbron et al . (1987)
Àpresentando dados estruturais sobre a base do Grupo

Itaú de Minas e
Carmo do Rio Claro, Heil-bron et al. (1987) utilizam a denominação
informal de Seguênct a uetâasedfm€ntar de CerDo do RLo Claro para
o conjunto litológico anteriormente inclufdo no Grupo Bambuf
( Sch¡nidt & Fleischer, L978¡ Fonseca et al.,
1979; Schobbenhaus F.
et al ., 1981), aflorante na região de Carmo do Rio Claro por baixo
da nappe Canastra (Fig. 2.19). Esta denominação foi utilizada pelo
fato de os autores considerarem esta sequência como litológica e
estruturaLmente distinta, tanto do Grupo Canastra, que a cavalga,
como do Grupo Bambuf. con presença de espessos ortoquartzitos
pouco recristal i zados , interestrati f icados a filitos cinzentos,
contendo metaconglomerados quartzíticos, não descritos nesta
unidade litoestratigráfica.
Um esquema de evolução estrutural em quatro fases
de deformação é apresentado: as primeiras três fases seguem o
modelo de Trouvr et al. ( 1984 ) , incluindo uma quarta fase de
deformação, com dobras suaves empÍnadas com eixos
NNE/subhorizontal , formando um padrão de interferência do tipo I
( domos e
bacias), de Ramsay (1962) com a terceira fase, com
Canast,ra, considerado como unidade alóctone, entre
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dobras empinadas suaves a apertadas, com eixos NW/ subhori zontal .
Os autores salíentam que a Sequência Metassedimentar de Carmo do
Rio Claro não apresenta o dobramento isoclinal observado na
sequência alóctone (fases Dl e D2 de deformação), como jâ havia
sido notado por Schmidt & Fleischer (1978).
Na base da Serra do Tabuleiro, a Norte de Carmo do Rio
claro, é individuafizada uma associação de fiLitos metabasíticos
sulfetados, metagrauvaca fÍna de composição básica, formação
ferrffera bandada, talco xisto e cromitito, que possivelmente
faria parte do embasamento, à semelhança do Maciço de Piumhí
(Fritzsons et aL.. 1980). Esta assocÍação litológica,
denominada
informalmente de Sequência da Base da Serra do Tabuleiro, estaria
encaixada tectonicamente entre rochas da Sequência Carmo do Rio
C1aro.

e metamórfica entre os
Grupos Araxá e Canastra, a1ém de idênticå evolução deformacionaL,
Heilbron et al. (1987) utilizam a denominação de crupo ÀraxáCanastra para o conjunto.
Quanto ao posicionamento estratigráfico da Sequência
Metassedimentar de Carmo do Rio Claro, os autores o deixam em
aberto e aLinham várías possibilidades a serem testadas: sequência
autóctone e cronocorrelata ao Grupo Araxá-Canastra, sendo as
diferenças litológicas decorrentes da faciologia paleogeográfica
êm que teriam sido depositadosi continuação da sequência
metassedLment,ar associada ao Maciço de Piumhí, portanto
relacionadas à Seguência da Base da Serra do Tabuleiro; è¡
Com base na gradação litológica

2'

finalmente, sequência de borda do cráton,
transicional ao Grupo Bambuí.
2,2.8 -

SL¡nões

cronocorrelata

e/ ou

et aI . (1988)

Estudando a zonação metamórfica inversa do Grupo
Àraxá-Canastra (conforme a concepção de HeiLbron et âI., L987),
est.es autores propõem um model-o genético para esta feição, em que
a inversão seria decorrente da rot,ação passiva das isógradas
metamórficas durante o cisalhamento dúctil de baixo ângulo
relacionado ao evento de cavalgamento do conjunto. Segundo este
modelo, este cisalhamento não inverteria necessariamente a
estratigrafia do Grupo .åraxá-Canastra, de modo que a sequência da
base do conjunto seria, de fato, estratigra f icamente mais antiga,
porém pertencente ao nesmo ciclo tectônico que a sequência mais
metamórfica, que está no topo. Esta interpretação vai de encontro
ao modelo de Schmidt & FLeischer (1978) e de leixeira & Danni

(1978), de disposição do conjunto

em um

flanco inverso de

uma

megadobra-nappe.

2.3 - DrscussÃo!

Pof,Tos coNsErfsuArs E PRoBr.,Er,fas

COTTROVERSOS OU

Ell

ÀBERlO

A anáLise do conJunto da bibLiografia concernente à área

de estudo e adJacêncÍas permite agrupar algumas tendências
consensuais e muitas queBtões conflitantes. Os pontos controversos
geraLmente são decorrentes da diferença nas metodologias de
trabalho e/ou da carência de dados especlficos e de detalhe.
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2,3.7 - Pontos

consensual.s

a - O caráter alóctone dos Grupos Araxá e Canastra,
conceÍto bem estabelecido em toda a porção meridional da Faixa
Brasllia, foi Logo reconhecido na região da Sinformal de Passos
(Schmidt & Fleíscher, 1978i Teixeira & Danni, 1978).
b - A zonação meta¡nórfl,câ Lnverea do conjunto alóctone
acima mencionado, variando da fácies xisto-verde na base à fácies
anfibolito associada a anatexis no topo.
c - A deformação lniclal é relacLonada ao e?ento de
emPurrão, desenvolvendo dobramento apertado a iFoclinal, com
superflcie axial. de baixo mergulho (D1, de Morales et al., 1983i
Dl e D2, de Trouw et aI ., 1984 e de Heilbron et al ., 1987) ¡ e o
dobramento tardío pós-enpurrão tem carát,er pós -metarnórf ico e
afetou as unidades acima e abaixo do plano de cavalgamento, sendo
responsável pela Sinforma de Passos e pelo antiformal entre Passos
e São Sebastião do Paraíso, dando a conformação final
na
megaestruturação.

2.3.2 - Po¡tos controversoa ou

em aberto

a - À maior controvérsia no contexto Local, em termos
estratigráf icos , decorre das diferenças litológicas e de estilo
estrutural entre a nappe Àraxá-Canastra e a Sequê¡cl.a Carno do RLo
Claro (Valeriano et aI ., 1989). Esta unidade I itoestratigráfica,
que se estende desde Carmo do Río Claro, contornando a frente da
nappe Àraxá-Canastra, até PiumhÍ, tem sido diversa¡nente
posicionada no Grupo Banbuf, no Grupo Canastra, no Grupo Araxá, ou
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ainda fazendo parte do "greenstone belt" de Piumhi. Os

dados

levantados na presente investigação, preliminarmente publicados

em

valeriano et al . (1989) e Simões & vaJ_eriano (1990), levaram à
individual ização desta unidade sob a denominação informal de
sequência Carmo do Rio Claro. até que correlações estratigráficas

seguras permit.am seu posicionamento em relação às demais unidades

Brasília.
b - Outro aspecto relevante é se houve ou não Lnversão
estratLgráfLca na nappe Araxá-Cana6tra, isto é, se os "filitos e
quartzitos Canastra" são mais novos ou mais antigos que os "xistos
e gnaisses Àraxá". Este ponto é diretamente relacionado aos
mecanismos propostos para a implantação da zonação metamórfica
inversa, pois alguns modelos implicam em inversão estratigráfica
componentes da Faixa

(Teixeira & Danni, 1978), ao passo que Si¡nões et al . (1988)
propõen a inversão somente das isógradas metamórficas.
c - Por fim, decorrência da carência de dados
geocronológics aliados a mapeamentos geológicos detalhados, a
ldade das uDldades lLtoeEtratl.gráfícâs presentes na área de estudo
ainda está indefinida. Esta questão é importante não só quanto ao
asPecto

estratigráfico,

como no que concerne

à própria existência

ou extensào de piocessos orogenéticos mesoproterozóicos às rnargens

oeste e sudoeste do Cráton do São Francisco.
Devido à atuação de processos tectono-metamórficos de
todo o domfnio à margern ocidental do Cráton do São Francisco
durante o ETT Brasiliano (Hasui e Àlneida, 1970), o fimite entre
as faixas de dobramentos Uruaçu e Brasllia tem sÍdo traçado
(Almeida et aI ., L9?6i Marini et al . , 1984 ) coincidindo com o
ôQ

contato entre as unidades consideradas do Proterozóico
aquelas consideradas do Proterozáico Superior (Grupos
Paranoá; Formaçòes Vazante

Médio

e

Bambuí

e

e lbiá).

Os Grupos ^Araxá e Canastra e unidades cronocorre.l,atas
(Fuck & Marini, 1981; Schobbenhaus Filho et a1 ,, 1975a) têm sido
considerados quase que consensualmente como mesoproterozóicos,
constituindo a Faixa Uruaçu a sul da Megainflexão dos Pirineus
(Marini et a1.., 1984). Esta conceituação foi inicialmente baseada

em idades K-Ar pré-brasilianas (Hasui & Ãlmeida, 1970) e mais
recentemente corroborada por idades Rb/Sr situadas entre 1150 e
900 Mâ, interpretadas como de metamorfismo (Tassinari et â1.,
1981) e, por conseguinte, estimativas mfnimas para sua
sedimentação

.

O panorama geocronológico atual, a Julgar pelas
metodologias isotópicas mais retentivas, é algo contraditório:
isócronas Rb-Sr parecem favorecer um evento de rnetamorfis¡no
regional em torno de 1.3 Ga (Fuck et a1 ., 1989); por outro 1ado,
determinações U/Pb em zírcões de rochas metarriollticas at,ribuldas
por Fuck (1990) ao Grupo Araxá, forneceram idades em torno de 800
Mâ, interpretadas como de sedimentação da unidade. Com base nesta
rlltima interpretação, voLtou-se a considerar a possibilidade de
uma evolução monocfclica, com sedimentação e orogênese durânte o
Proterozóico Superior.

Às unidades restantes (Grupos Paranoá e Ba¡nbuf ,
Formações Vazante e IbÍá) são consideradas do Proterozóico
Superior, constituindo a Faixa Brasllia. São geralmente cavålgadas
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pelas

unidades

mesoproterozóicas, obscurecendo

discordâncias.
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poss

lveis

cAPfrul,o

CoMPARTTMENTAçÃO ÎECTôNrCA

E

3

DEFTNTçã,O DAS UÌ{TDADES

IJITOESTRAIICR.ÁTICAS DA ÁREA DE ESÍUDO

3.1

-

rNrRoDUçÃO:

UNIDÀDES

TECTôl¡ICAS

UI¡IDADES

LITOESÎRATIGRÁFICAS

A porção meridional da Faixa Brasflia, considerando-se

a

área estudada, pode ser estruturalmente c.Iassif icåda como uma
faLtßa de dobrae e empurrões. Desde o final da década de 70, em
termos locais, a conJunção de dobras e falhas de empurrão tem sido
salientada na Literatura (Schmidt & Fleischer, L978i Teixeira &
Danni, 1978). Entretanto, boa parte da controvérsia evidencÍada no
ftem 2.2 ê or íunda da faLta de precisão nas definições originais
das unidades litoestratigráficas

, tanto

em termos

de distribuição

cartográfica como das suas relações de contato. Nen sempre houve
u¡n claro discernimento entre unidades ou compartimentos tectônicos
e unidades litoestratigráficas .
No decorrer do presente estudo, três imPortantes
caracterlsticas geológicas da região de estudo condicionaram a
sistematização cartográfica e tectônica aqui propostas:

-a ocorrência de importantes planos de cavalgamento responsáveis
pela Justaposição de escamas tectônicas ( "thrust sheets", segundo
Boyer & Elliott, 1982) e/ou conjuntos de escamas tectônicas com
31

características

distintas

de l itologia,

evolucão estrutural

e

metamorfismo;

-o envoLvimento do embasamento no processo de encurtamento crustaÌ
via cavalgamentos, na forma de escamas tectônicas;

-e a ocorrência de unidades l itoestratigráficas em ¡nais de

um

comPartimento tectônico.

Estas caracterfst,icas Levaram à definição de três
grandes unLdades tectônicas, separadas por superffcies de
cavalgamento de baixo mergulho (valeriano et al ., L989i Simões &
VaLeriano, 1990). O Ànexo I (Mapa GeoLógico-tectônico ) apresenta a
distribuição cartográfica das unidades l itoestratigráf icas e
unidades tectônicas, com os respectivos empilhamentos na legenda.
Às 12 seções estruturais indicadas no mapa do Ànexo I se acham
apresentadas nos Ànexos II (seçãoes SW-NE) e III (seções E-W e
Nvf-SE), mostrando as relações de contato. A Fígura 3.L mostra
esquematicamente, em perfil , as relações de contato entre as três
unidades tectônicas.

3.2 -

AS UnrDÀ¡rES ÎEC!ôNTCAS: DrSrRrBUrçÃo

CARACIERÍSTTCAS¡ oERATS

GEOGRÁFrCA,

E RELAçõES DE CO¡frArO

3.2.1 - A lfâpp€ Arâ:.á-Caûastrå

(NAC)

Constitui o compartimento tectônico estruturalmente
superior, tendendo a ocorrer a oeste das demais unidades. Como
indicado pelo nome, a NAC é constitulda por rochas dos grupos
32

ESE
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Unidode llicineo
Lhidcde S. do Momono

Embosomenlô Aloc tone
Gr. Ehmbuí (olóctone)
Unidode S. do Chopodõo

Xisto Costqs

SISTEMA DE CAVALGAME NÏO

ILICíNEA+IUMHí
Grupo Aroxd

-)
Grupo Conostro

I
DOMrN ro

fl, I AUTOCTONE

'

tEmbosomento Autóctone

f

raras lentes de rochas do embasamento arrastadas
ao longo do plano de empurrão basal . ConfÍgura uma "nappe de
charriage" clássica, com um "co1chão" de metapelitos basais
sobrepostos por uma possante unidade com guartzitos mais
competentes, regionalmente dÍspostos subparalelos ao empurrão
basaL. A sua estruturação interna apresenta consplcuo mega a
microdobramento apertado a isocl-inal com intensa foliação plano
axial de mergulhos suaves. Na região da Sinforma de Passos, esta
nappe se distribui desde sua extremidade SE (erosiva) aÈé a região
da Represa de Peixotos a NV{, onde é recoberta pelos depósitos
fanerozóicos da Bacia do Paraná. Esta extensãor medida na direção
do transporte tectônico (vide Capítulo 5) chega a 100 km, o que
equivale a uma estimativa mlnima para seu deslocamento.
o netamorfismo da NÀC apresenta um gradiente inverso
(Simões et ê1., 1988): o Grupo Canastra apresenta Paragêneses
metamórficas da zona dâ biotita ( fácies xisto verde) ; é
superposto peJ.o Grupo Araxá, que inicia-se na base con
metamorfismo na fácies xisto verde superior (zona da granada).
Logo em seguida, em direção ao topo, aParecem as isógradas de
estaurolita e cianita em metapeÌitos (Simõês et êl ., 1988),
denotando o infcio da fácies anfibolito. sch¡nidt (1983) chama a
atenção para a ocorrência de rochas metabásicas intercaladas em
porções superiores do Grupo Araxá, com nineralogia e texturas
reliquiares denotando serem ecÌogitos retrógrados à fác ies
homônimos, exceto

anfibolito, nas imediações de São Sebastião do Paralso.
Exemplos de feições indicativas do Íntenso cisalhamento
desenvolvido são o seu gradiente metamórfico inverso (simões et
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aL. 1988), a ocorrência de dobras em bainha em quartzitos (Morafes
et aL. 1989 ) e a incorporação de escamas tectônicas do
embasamento ao plano de deslisamento basal (Heilbron et 41.,
1987 ) ;

3.2.2 -

O sLstemå de Cavalgamento

lll.cínea-Plunht

(SCIP)

Esta unidade tectônica encontra-se empurrada sobre o
Domínio Autóctone e é cavalgada pela Nappe Araxá-Canastra (Figura
3.2) . Pode ser meLhor caracterizada estruturalmente como um
e,lstemâ de cavalgameDto (Boyer & Elliott, 1982) do que como uma
nappe s é Linitada acima e abaixo por superfícies de empurrão de
baixo mergulho e composto por numerosas escamas tectônicas,
resultando em uma estruturação interna complexamente imbricada.
Esta feição estrutural, denominada duplex, tem seus empurrões
pós-pals
internos
mergulhando preferencialmente para o
L982) .
( "hinterland
dipping duplex", Boyer e Elliott '
Àdicionalmente, onze "klippen", ou seja, testemunhos destacados
pela erosão, foram mapeados (Anexo I). Sua distribuição geográfica
é condicionada peLa NÀC (Capltulo 5), de forma que bordeJa sua
frente erosional desde o "klippe" da Serra do Tabuleiro, a sul,
defletindo-se para N na Serrra da Boa Esperança. Dal se estendem
até Piumhi, sempre na mesma posição tectônica. O Sistema de
Cavalgamento fliclnea-Piumhi (SCIP), também alóctone, guarda uma
série de caracterfsticas que a distinguem da NAC e que apontam
para uma evolução tectônica ligada ao encurtamento crustal via
importante cisalhamento de baixo ângulo, porém em nlveis crustais
relativamente mais rasos. Este contexto é evidenciado pelo baixo
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SCIP em reloçõo ès unidodes tectônicos odjocontes

grau de metamorfísmo e pelas numerosas f al-has de empurrão
internas, não detectadas em sua totalidade neste trabalho. Entre
as diversas superflcíes de cavalgamento mapeadas, uma delas foi
destacada por transportar uma expressíva e contínua fatia do
enbasamento, configurando o limite entre duas subunidades
tectônícas definidas dentro do SCIp: a Escanå lectônica fnferLor e
â Eacama TêctônLca superl,or (ver Ànexos I, II e III), compostas
por associações litológicas distintas, detalhadas no ltem 3,3
abaixo.

A Escemå fectôrLca Inferl.or é complexamente imbricada

constitui-se

e

pela Sequência Serra da Boa
Esperança (definição abaixo) e inclui diversas lentes tectônicas
menores constituldas por rochas do Grupo Bambuí e, mais
predominantemente

frequentemente, de seu embasamento granito-gnáissico-greenstone.

A

lectônl.ca Superl.or do SCIP é constitufda, da base ao topo,
por uma extensa e contlnua fatia do embasamento alóctone,
sobreposta pelas unidades Serra da Mamona e lliclnea, pertencentes
Eacemå

à Sequência Serra da Boa Esperança. Este mesno empilhamento é
observado na sinforma da Serra do TabuLeiro ( Anexos I, II e III),
truncada pela

3.2.3 -

NÀC.

O Doml¡fo Autóctone

O Domlnio Autóctone é representado pelo Grupo Bambuf
depositado sobre seu embasamento granito-gnais se-greenstone
(Complexo Campos Gerais, ao su1, e embasamento do Cráton do São
Francisco, a oeste). O mapa do Anexo I evidencia a distribuição
contfnua do Grupo Bambuf desde a área cratônica até ftaú de Minas
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(Valeriano et af,, 1989),

sempre separando

o domínj.o alóctone

do

autóctone. Esta distribuição anpl-ia s igni f icativamente
a extensão pretéÌita da Bacia do São Francisco, que teve suas
bordas a oeste e a leste recobertas pelos têrrenos alóctones na
embasamento

Orogênese

3.3 -

Brasiliana.

AS UNTDADES IrrTOESÎRATrGR.ÁFTCAS: CONSTTTUTçÃO LrrOr,óGrCA

E

RELå,çõES DE COlIrArO

Este item tem por objetivo apresentar a subdivisão
I it,oestratigráf ica adotada para a área de estudo, assim como as
principais caracterlsticas J.íto].ógicas de cada .unidade. As
unidades supracrustais que compõem a área de estudo são os Grupos
Àraxá e Canastra, a Sequência Serra da Boa Esperança e o Grupo
Barnbuf ,
com suas respectivas subdivisões. As associações
Iitológicas atribuldas ao embasamento destas unidades foram
agrupadas informalmente conforme seu posicionamento tectônico, a
saber: Enbasamento ÀIóctone e Embasamento Autóctone. Um quadro
tentativo de posicionamento estratigráfico de todas as unidades
acima é apresentado na Coluna Estratigráfica do Anexo I.
3.3.1 -

O Grupo Canastrå

Em face ao caráter vago da definição original desta
unidade (Barboså, 1954), tanto em termos geográficos cono
estruturais, o uso do termo foi largamente expandido, abarcando
vastâs regiões de Minas Gerais e Goiás, nem sempre respaldado em
correlações estratigráficas (Ite¡n 2.1). A
denominação "Canastra", Grupo ou formação, tem sido apJ.icada na

mapeamentos contfnuos ou

3B

tipo
área
de estudo ao pacote metassedimentar do
peL ito-quartz ito-carbonato desde Schmidt & FLeischet
(I9.78),
Teixeira & Danni (1978), e Cavaì.cante et al ., L979, e demais
autores subsequentes, embora com traçados cartográficos os mais
variados (Figura 2.1). Esta denominação, assim como a do Grupo
Àraxá sobrejacente, foi mantida neste trabalho pela sua
consagração locaI , muito embora trabalhos futuros mais refinados
de correlação l itoestratigráf ica regional possam nodificáLa.

o critério de predominância litológica, o Grupo
Canastra foi subdividido e rnapeado (Anexo I) nas quatro unidades
abaixo, segundo a disposição mostrada na Figura 3.3. É importante
mencionar que intercalações de metabasitos ocorrem no Grupo
Canastra (e no Grupo A.raxá), e serão tratados separadamente no
Capltulo 4.
Segundo

3.3.1.1 - Unidade

Pe

l

lt ico -carbonátic

a

Enbora em alguns locais ausente pelo truncamento do
ernpurrão basal da nappe, esta unidade aflora na base do conjunto,
chegando à espessura aparente máxima de ca. 700 metros (Ànexos II

e III), É constitufda principalmente por clorita muscovita xisto
carbonático e contém lentes decamétricas de már¡nore bandado e
intercalações centi a decimétricas de quartzito fino e ml-cáceo.
o xisto t,fpLco, raramente encontrado frescor possui
coloração cinza eeverdeado e folÍação sempre de aÊPecto
anastomosado, com venulas de quartzo. Sua mineralogia é comPosta
essencialrnente por quartzo, muscovita, clorita, carbonato e,
l9
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e

subordinadamente, plagiocLásio (albita),

epidoto, biotita e
apatita. Às rochas carbonáticas ocorrem na forma de lentes e são
predominantemente calcíticos, com leitos dolomíticos subordinados.
Nas imediações dos mármores, o xisto se torna mais carbonático,
tendo a cLorita como o filossilicato principal , associada à
muscovita e flogopÍta. Às interca.Lações de quartzito fino se
tornam mais frequentea para o topo, à medida em que o xisto
adquire teores maiores de muscovita, gradando para a unidade
sobre j acente

.

3.3.1.2 - Unidade Psamo-pelítica Inferior

Constitui-se de um pacote com predomínância de quartzo
nuscovita xisto, contendo intercalações centimétricas a
decimétricas de quartztito micáceo, com espessuras entre 100 e
1000 metros na área de estudo (Änexos II e III). O xisto, de
coloração cinza prateado, também apresenta foliação de aspecto
anastomosado, na qual os agregados micáceos tomam a forrna de
peixes de mica (Fotos 2 e 3), em matriz mais quartzosa finamente
recristalizada. A mineralogia é essencialmente composta de
quartzo, muscovita esverdeada, clorita, pistacita, (clino)zoizita,
plagioctásio, opacoa (magnetita e ílmenita) e turmalina. O teor de
quartzo varia muito, com frequentes gradações para quartzitos
¡nicáceos. Epidoto, carbonato e sericita decorren da albitização do
plagioclásio, que contém inclusões de apatita. O zircão e menos
frequentemente o epídoto ocorrem como minerais detrlticos, de
contorno bem arredondado. A turrnalina, via de regra zonada, com
nrlcleos mais escuros e arredondados, denota sua proveniência
+1'

também

detrítica,

com crescimento

idiomórfico adicional- durante

o

metamorfismo,

3.3.1.3 - Biotita Albita FiIito

(

l"letagrauvaca vulcânica)

por sua peculiaridade, tem chamado a
atenção de autores prévios: Teixeira & Danni (1978) referem-se a
ele como "rocha meta-piroc lástica " e ressaltam seu contato brusco
com a litotogia restante; Trouw et al . (f984) e Heilbron et al.
( 1987) a consideraram como posslvel "metavulcânica ácida" ou
"metagrauvaca de composição básica", respectivamente. Schrnidt
(1983) refere-se a este Iitotipo como "grauwacke".. Quando
preservada do intemperismo, o que é extremamente raro, trata-se de

Este litotipo,

caracterlstica de coloração negrar bem foliada e
sempre pontilhada por cristais brancos de aLbita visíveis a olho
nu, de até 3m¡n lroto f¡. A variação na proporção e granuLação das
albitas define um bandamento centimétrico descontfnuo. Ocorre
interestratif icada à Unidade Pelitl-co-carbonática e à unidade
Psamo-pelftica Inferior, e¡n vários nfveis descontfnuos. Sua área
de ocorrência, embora descontlnua, extende-se ao longo de una
distância de pelo menos 60km, desde ltaú de Minas, a oeste, até a
Serra dos Pinheiros, a Norte de Carmo do Rio Claro (Heilbron et
af., 1987). Às maiores espessuras foram constatadas a sul de
AlpinópLis. Na matriz, prepondera a biotita sobre pistacita,
(clino)zoLzíta e quartzo (muscovita, carbonato, apatita e titanita
subordinados). Os plagiocJ.ásio albftico, sempre mais grossos que a
granulaçào da natriz, são interpretados como de origem magmática

uma rocha muito

(porém com mudanças de composição) devido ao
+

pdg. 17l.

42

hábito frequentemente

subidiomórfico, sempre com geminação poJ. is s intética , muitas vezes
em arranjos complexos (Foto 1). Nestes fenocristaís não ocorrem
trilhas de incl-usões orientadas, comuns no caso de porfiroblastos
que crescem em matriz finamente foliada. A grände frequência de
inclusões de pistacita e massa fina de sericita e carbonato
indicam sua composição, original-mente mais cálcica, reequilibrada
às condições de metamorfismo em grau baixo. Com base nas
caracterlsticas texturais e composicionais apontadas acima, esta
rocha é interpretada como metagrauvaca de proveniência, pelo menos
em parte, vu.Lcânica .
3. 3.

1.4 - Unidade Psamltica

Principal unidade-guia da NÀC, este pacote apresenta
espessuras em torno de 500rn em que quartzitos plaqueados
predominam sobre muscovita xistos iguais aos da unidade
subjacente. Entre estes nlveis quartzlticos, uma canada com
espessurås superiores a 20 m pode ser seguida continuament,e ao
Iongo de toda a nappe, constÍtuindo-se em importante camada-guia
para o mapeamento.

os quartzitos, comumente chamados informalmente de "¡nil

pelo seu aspecto finamente plaqueado, aPresentam
granulação muito fina, aempre bem recristalizados, com nlveis mais
ricos ora em muscovita esverdeada, ora em minerais pesados
originalnente detrlticos (opacos e subordinada¡nente zírcão,
folhas",

epidoto e turmalina). Estas variações composicÍonais resultam em
um bandamento (Foto 13) onde se alternam as cores branca, verde
claro e cinza.
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Intercalados aos quartzitos, ocorrem leitos de muscovita
xisto idêntico ao da unidade psamo-petltica inferior, também com
gradações aos quartzitos.

3.3,1.5 - Unidade Psâmo-pelftica Superior

Entre o topo da principal- camada de quartzito e a base
do Grupo Araxá, a unidade psamo-pelltica superior constitui a
transição entre os Grupos Canastra e Araxá e apresenta espessuras
entre 100 e 600 metros. Desta forma, o muscovita xisto cinza
prateado, que na base é quartzoso, apresenta teores crescentes de
biotl-ta, pl.agioclásio e K-fetdspato em direção qo topo, até
constituir um verdadeiro paragnaisse, já na base do Grupo Araxá.
Em termos práticos, o contato entre os dois grupos foi
cartografado onde a transição é mais evidente no campo, entre o
muscovita xisto algo feldspático, mas de aspecto prateado, e o
biotita gnaisse bandado, mais escuro e bem feldspático.
O muscovita xisto apresenta ainda frequentes leitos de
quartzito micáceo próximo à base, tornando-se mais raros para o
topo.

3,3.2-OCrupoAra¡(á
A base do Grupo Araxá foi estabelecida neste trabalho.
consoante valeriano et al. (1989) e simões et al.(1990), na base
do biotita gnaisse bandado que se sobrepõe em contato gradacional
ao conjunto do Grupo Canastra. TaI transição marca o infcio de
condições de sedímentação tectonicamente mais instáveis, em que a
rnaior exposição do embasamento propiciou a sedimentação de termos
+4

mais imaturos, como as frequentes metagrauvacas fedspáticas
(paragnaisses e xistos feldspáticos) e metarcósios (gnaisses
quartzo- feldspáticos ) do Grupo Araxá. Outra característica deste
Grupo, que o diferencia da sedimentação do tipo pel ito-quart z j.tocarbonato do Grupo Canastra é a frequente ocorrência de
associações litoJ-ógicas mais diversíficadas de provável ambiente
marinho, tais como rochas calc is silicáticas , gonditos e a maior
frequência de intercalações de rochas metabásicas (anfibolitos).
3.3.3 -

Sequêncl.a Serra da Boâ Esperança

À denoninação Sequêncl.a Serra da Boa Esperança foi
criada neste trabalho para agrupar informalamente o conjunto
metassedimentar predominante no SCIP: os metarenitos,
metacongLomerados quartzíticos e metapelitos que ocorren
tectonicamente imbricados com l-entes do embasamento e
subordinadamente do Grupo Banbuf. Este conceito tem sua origem na
SequêncLa Carmo do Rl.o Claro, criada por Heilbrón et al . (1987)
para as rochas da região da cidade de Carrno do Rio Claro,
cavalgadas pela Nappe Àraxá-Canastra. Em trabalhos de mapeamento
subsequentes incluindo a área da frente alóctone, Valeriano et aI .
(1989) reconheceram os metaconglomerados polimlticos e metapelitos
da baixada ao redor da cidade de Carmo do Rio Claro como
pertencentes ao Grupo Ba¡nbuf , retirando-os da Sequência Carmo do
Rio Claro. Com esta modificação, eEta unidade no locaL consititui
aPenas os "klippen" das Serras da Tormenta, do Barreiro, do
TabuIe iro e três outros menores (vide Anexo I). Tambén foi
retirada da unidade a chamada "Sequência da Base da Serra do
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Tabuleiro", reconhecida como uma lente tectônica do embasamento,
uma das possibilidades consideradas por Heilbron et aI. (1987).
No presente trabal-ho, é então proposta a denominação
informal de SequêncLa Serra de Boa Eaperança, para o conjunto
met.assedimentar clástico, de baixo grau metamórfico, que em termos
regionais encontra-se recoberto tectonicamente pela NÀC e
empurrado sobre o Domínio Àutóctone. A antiga denominação de
"Sequência Carmo do Rio Claro", em face às modificações
introduzidas e adotadas neste trabaJ.ho, deixa de ser adequada por
referir-se a uma localidade de exposição menor, descontfnua e não
representativa de toda a variedade litofaciológica
da unidade.
Baseado em diferenças litológicas e de posição tectônica, é aqui
introduzida a subdivisão da Sequência Serra da Boa Esperança em
três unidades informais: Unl.dade Serra da t¡tåmo¡a, U¡ldade lllclnea
e U¡Ldadê Serra do Chapadão, cuja diposição estruturaL e
estratigráfica
respectivas
é representada no Anexo I. Às
descrÍções e distribuições são pormenorizadas abaixo.
3.3.3.1 - Unídade Serra do Chapadão

Ocorre aempre na Escama Tectônica Inferior do

SCIP,

Junto com outras lentes de rochas do embasamento e do Grupo Banbuf
alóctones.

A unidade Serra do Chapadão é tipicarnente uma
alternância de metarenito (quartzito) e metapelito ( filito e
local¡nente ardósia) em leitos centimétricos a métricos.
Metaconglomêrados com seixos e matriz quartzfticos ocorrem
subordinadamente como lentes dentro dos metarenitos. Esta unidade
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a maioria das serras fora da NAC: as Serras dos Vilelas, da
Boa Esperança, do Chapadão, Nova e Serra Velha, além dos "klippen"
compõe

das Serras do Barreiro, da Tormenta (e três "klippen" menores ao
redor), na parte su1 , e as Serras dos Cristais e o "k1ippe" da
Fazenda ltaipava ( Anexo I). Para o Norte, fora da área estrita de
estudo, a unidade Serra do Chapadão se prolonga perfazendo as
Serras de Santo Hilário e da Pimenta, esta já em Piumhi.
Os metarenitos menos deformados desta unidade
a grossa (grânulos), arredondamento e
grau de seleção conspfcuos, Nas variedades mais puras, o
arcabouço é formado acima de 95t por quarzto monocristalino (Fotos
5 a 8), e o restante formado por quartzo microcristalino,
feldspato e eventuais grãos de zírcã.o, epidoto e opacos.
Localmente ocorrem lentes de rnetaconglomerado e arenito com seixos
esparsos, sempre for¡nados por quartzo. Variedades micáceas destes
metarenitos são frequentes, incl-usive com gradações para
metapelitos arenosos. Estratificações cruzadas de porte médio,
assintóticas na base, são localmente preservadas.
apresentam granulação média

Os metapelitos da unidade Serra do Chapadão são sempre
sericfticos, com quartzo e clorita, exibindo colorações cinzenta e
localmente esverdeada. São geralmente homogêneos com clivagem
ardosiana plano paralela, podendo apresentar domfnios lenticulares
de quartzo microcristalino 1grãos detrlticos recristalizadoe ou
segregações meta¡nórficas?). Localmente em zonas mais cisalhadasr a
clivagem dos fiLitos se torna anastomosada, com feições sigmóides
associadas.

+7

3.3.3.2 - Unidade Serra da Mamona
Tem

sua ocorrência, na área de estudo, sempre na

escama

tectônica superior do SCIP e diretamente sobre a sua fatia basal
de embasamento aIóctone! no klippe da Serra do Tabuleiro e
formando a faixa de direção N-S (Anexo I).
A unidade constitui uma associação de metaconglomerados
quartzíticos com variações granulométricas l-aterais e verticais
que vão até metapelitos, passando por metarenitos. Um aspecto
caracterfstico do conjunto é que, independentemente da
granulometria, há sempre alternância centimétrica a decimétrica de
leitos esverdeados (devido a sericita esverdeada) e cinzentos
(devido a meteriaJ. opaco finamente disseminado).

Os

metaconglomerados são

sempre

ext,remamente

até 15
cm, são exagerados devido ao estiramento tectônico. Os seixos são
formados majoritariamente por quartzo em matriz qualtzosericftica. Seixos de jaspe avermelhado e de metapelito negro
extremamente estirado são frequentemente observados, ambos

deformados, de modo que os diâmetros máximos dos seixos, de

provenienÈes do ernbasamento metavulcanossedimentar subjacente.

3.3.3.3 - Unidade I liclnea

Esta unidade se superpõe à unidade Serra da Mamona
(Anexo f), constituindo uma larga predominância de metapeLitos
laminados, sempre profundamente intemperizados, con intercalações
decimétricas a métricas de metarenito fino a médio. OE
metapelitos, caracteristicamente alterados para cores róseas e
avermeJ.hadas, apresentam uma laminação sedímentar dada pela
48

aLternância de leÍtos submiLimétricos a miLimétricos micáceos e
quartzosos, com aspecto Iistrado, Esta laminação se apresenta
intensamente afetada por microdobras empinadas com uma cl-ivagem

axial muito penetrativa.
os metarenitos, quando menos deformados, mostram
congtituição idêntica aos da unidade Serra do Chapadão, com
arcabouço ortoquartzltico bem arredondado e selecionado.
Não é c.Lara a relação estratigráfica entre a unidade
Serrå do Chapadão, que ocorre na escama tectônica inferior do
SCIP, e as unidades Serra da Mamona e lliclnea, que ocorren na
eacama superior. Entretanto, a ocorrência sistemátiça da unidade
metaconglomerática (Serra da Mamona ) sernpre diretamente sobre uma
extensa escama do embasamento alóctone é sugestiva para sua
posição estratigráfica basal, passando para a unidade Ilicfnea
Para o topo. Como hipótese de trabalho, admite-se a possibilidade
de que a unidade Serra do Chapadão seja uma variedade lateral da
unidade llicínea, em que os metarenitos se tornam PrePonderantes
sobre os metapelitos (Ver Quadro II, do Anexo I). Desta forma, a
base conglomerática da sequência, sobreposta por metaPelitos com
leitos metarenlticos, estaria empurrada, Junto com uma parte do
ardosiana plano

seu embasamento, sobre a porção mais proximal (Serra do Chapadão),
naLs psamftica
3

.3

,

.

{¡ - Embese.rênto elóctoûe
Lentes tectônicas provenientes do embasamento ocorrem no

SCIP (Sistema de Cavalgamento llicfnea-Piunhi), tanto na

superior como na inferior,

compondo
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escama

dez sftios de ocorrência

mapeáveis, numerados e representados na Figura 3,2, A seguir,

serão descritos os aspectos litológicos das diversas
litológicas observadas .

associações

3.3.4.1 - Associação Metavulcanossedimentar ( "greenstone bett"

)

À associação vuLcanossedimentar do tipo greestone-belt
tem suas melhores ocorrências na base da Escama Tectônica Superior
do SCIP, ou seja, na base da sinforma da Serra do Tabuleiro
(número 1 da Fig. 3.2). Fora da área de estudo, na extremidade
setentrional do SCIP (proxinidades de Piumhi), ocorrem as meLhores
exposições, contendo lavas kornatiíicas e vuLcanitos associados
relativamente bem preservados da deformação e do metamorfismo (
Fritzsons et al. 1980; Schrank et al., 1984). Na base da Serra do
Tabuleiro ocorre uma associação de metapelito negro, clorita-xisto
metabásico e xistos ultramáficos (principalmente taLco-xisto)
associados a itabirito e cromitito podiforme maciço.
Rochas com aspecto de metagrauvaca negra a verde escuro
ocorrem associadas às rochas supracrustais do embasamento alóctone
do SCIP. Seu aspecto deriva da grande proporção de cristais de
aLbita subangulosos, muito saussuritizados e de granulometria
serÍada, desde finlssima até quase lmm. Àgregados lenticulares de
clorita pura ou de c lorita+actinol ita, de dÍâmetro maior até lmm,
orientados segundo a foliação, sugerem fragmentos clásticos
substituldos e deformados. É sempre observado um bandamento
composicional definido pela alternância de leitos submil i¡nétricos
a miLimétricos ricos em albita, epidoto e quartzo e leitos ricos
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em clorÍta e actinoÌita. Esta paragênese indica condições
metamorfismo da fácÍes xisto verde inferior.
3.3.4

de

,2 - Sulte TTG

Na base da escama tectônica superior do SCIP (número 5
da Fig. 3.2) e na escama tectônica inferior (números 6 e I da Fig.
3.2\, a leste de lliclnea, ocorrem gnaisses bandados cinzentos,
tipicamente com hornblenda, associados a ocorrências muito
subordinadas de supracrustais do tipo " greenstone-belt " (Anexo I).
São rochas com grande variabilidade composicional , de gabróica a
granftica (ver caracterização litogeoquímica abaixo), predorninando
os termos mesocráticos. Apresentam estágios ta¡nbém diversos de
milonit,ização e de consequente hidratação metamórfica à zona da
clorita. Cataclase superposta à milonitização é fenômeno comumente
observado nestas rochas. Termos mäis preservados destes processos
most:cam uma mineralogia em que variam proporções de plagioclásio,
hornblenda, k-feldspato, biotita e quartzo, com granulação rnédia,
dispostos em bandas milimétricas a decimétricas com diferentes
matizes de cinza, do negro ao cinza claro. Com a defornação
dúctil progressiva, as rochas se tornam esverdeadas devido à
progressiva substituição da mineralogia prirnária por assembléias
mineralógicas com clorita, actinolita e epidoto (alén de sericita
e carbonato), especialmente nas bandas mais ricas em máficos. Nos
rnilonitos, a matriz é formada por quartzo - epidoto - clorita
sericita - plagioclásio - actinolita, com Porfiroclastos de
hornblenda e plagioclásio.

,L

Em seguida, para melhor caracterização da gama
composicional da Suíte TTG e a fim de subsidiar a sua inclusão no
conjunto do embasamento, serão apresentados dados acerca da
conposição litogeoquímica e isotópica (Rb/Sr) destas rochas.
3.3.4.2 . L - Litogeoquímica

Em face dos efeitos de milonitização que dÍficultam
visando melhor
estimativas composicionais precisas e,
caracterização do tipo de associação litotógica encontrada, onze
amostras foram selecionadas para análise qulmica de rocha totalt

incluindo Bå, Rb, Sr, Ni, Cr, zr e voláteis. As análises
encontram-se listadas na Tabela 3.1 e foram realizadas pela GEOLÂB
através da metodoLogia descrita no Capltulo 4. oito amostras foram
extraldas de diferentes bandas de espessura centimétrica em um
único afloramento (ponto 1090, Anexo I); as demais são
provenientes de outros dois afLoramentos , da Escama Tectônica
Inferior do SCIP (pontos cm-30, cm-31 e cwm-6), com termos mais
ácidos. Às amostras selecionadas apresentam grau variado de
deformação, sem porém incluir nenhuma amostra milonlticã (con
acima de 10t de matriz de recristalização) ou cataclástLca.
O conjunto apresenta variação composicional desde básica

) a ácida (70.4t SiO2). Segundo o

diagrama de
classificação qufmica de Le Bas & Streckeisen (1991), as amostras
analisadas têm composição predomlnantemente tonalftica e
granodíorftica (Fígura 3.4), com a exceção de duas amostras com
SiO2 abaixo de 53t (bandas melanocráticas, ricas em hornblenda do
ponto 1O9O). No diagrama catiônico Rl x R2 (De Ia Roche et al'

(5lt

SiO2
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Diogromo mullicoiiônico Rl- R2 (Dc lo Rochc ct ol,,l9BO), poro omostros
do Suftc TTG, cmbosoranto olóctona do Escomo Supcrior do SClp

(1980), a maiorÍa das amostras pertence ao campo dos gabrodioritos
(cri-1090-a, c, d, e, f, k) com as restantes distribuídas até o
campo dos granitos (Figura 3.5). Os diagramas de variação (Figura

3.6) mostram que as duas amostras mais básicas (10904 e 1090f),
com teores s igni f icativamente mais altos em TiO2, FeO* e MnO, e
relativamente empobrecidos em À1 , Cr, Ni e Sr, não fazem partê da
tendência definida pelas demais. No diagrana AI'M (Irvine &
Baragar, I97]-), que discrimina as tendências calci-alcalina da
toleftica para rochas subalcalinas, esta separação fica mais
evidente (Figura 3.7): as duas amostras de composição basáltÍca,
de afinidade toleltica, contrastam com a tendência tipicamente
calci-alcalina das demais ,
As amostras cri-cm-3o (granodiorito) e cri-cm-31
(granlto),
diferem do resto do conJunto calcí-alcalino pelo seu
relativo enriquecimento em K e Rb, comportamento não acompanhado
pelos demais elementos litófi1os, o que sugere um processo de
rernobilização através de processos hidrotermais pós-cristalLzaçáo
magmática e/ou durante o metamorfismo de baixo grau associado ao
intenso cisal-hamento de baixo ângulo.
3.3.4.2 .2 - Geocronologia Rb/Sr

o objetivo de melhor caracterizar a idade desta
associação litotógica do embasamento alóctone, seis amostras em um
Com

conjunto de quatorze fora¡n selecionadas para datação radiométrica
pelo método Rb-Sr (com diluição isotóPica) em rocha total! quatro
provenientes do ponto 1090 (b, d, h, J) e as atnostras CRI-CM-3l e
CRI-CWM-6. As análises foram realizadas no CPGeo (IG-USP), cuJa
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Drogromo AFM

(

metodologia encontra-se descrita em Kawashita et aÌ. ( 1983 ) ,
segundo os fundamentos teóricos apresentados em Faure (1986). Os
teores em Rb (ppm) e Sr (ppm) são o obtidos por fluorescência de
raios-x (Phillips) t as análises isotópicas foram obtidas em um
espectrômetro de massa VG-354, de fonte sóIida. Nos diagramas

construldos (5187/5186 x Rb87/Sr86), o traçado da reta de melhor
aJuste aos pontos seguiu o método dos mínimos quadrados de
lüilliamson (1968), e no cáIculo da idade foi utilizado valor de
1,42 x 10-'o anos'para a constante de decaimento do 87Rb.
Foram construídos três diagramas isocÌônicos (Fig. 3.8),
eÍi termos de detalhamento das possibilidades interpretativas do
conJunto do embasamento alóctone:

a) errócrona de referência incluindo todas as seis
resulta em MSWD muito alto (138.6)r indicando idade de

amostras
2793+-48

Ma;

b) errócrona de afloramento com as quatro amostras do ponto 1090,
indicando idade maÍs Jovem (2244+-104 Ma), porém corn MSI{D ainda
alto (31.3), e pequena dispersão da razão Rb87/5186, abaixo de
0r15i

c) errócrona de referência com as quatro amostras anteriores do
ponto 1090, mais a amostra cri-cm-3l, Já que a amostra cri-cwm-6
não pertence ao alinhamento definido no segundo diagrama: resulta

em ¡nelhoria tanto da qualidade do alinhamento ( MSv{D = 23.2 ) como
da dispersão no eixo da abscissa, indicando idade de 2008+-39 Ma.
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o Sufle TTG. Discussðo

O baixo grau de ajuste isocrônico nos três casos é
causado em parte pelo agrupamento das quatro amostras do ponto
1090 muito próximo da origem e em parte peLo fato das amostras
cri-c¡n-30 e cwm-6 apresentarem efeitos de mobilidade
(enriquecimento anônaÌo) do K e Rb, apesar de indicações
litogeoquímicas de sua cogeneticidade. O primeiro dos dois fatores
acima apontados é responsável pela relativa constância da Razão
Inicial (RI) S187/5186, sempre em torno de 0,7014 +- 0,0004, Esta
RI , ao lado do espectro de posslveis idades obtidas (2,79 - 2.24
- 2.01 Ga), indica para o magmatismo calci-alcafino em questão uma
idade relacionada ao Àrqueano Superior, e/qu posterior
rehomogenização durante o Evento Transamazônico (Proterozóico
Inferior), Não obstante, nas três aLternativas interpretativas, o
conjunto plutônico do enbasamento alóctone apårenta ser mais
antigo que o importante marco evoLutivo da Plataforma SulA¡nericana de L.8 Ga, ocorrido ao final do Evento Transamazônicor a
partír
sedimentares
do qual instalaram-se as baciae
mesoproterozóicas em toda a Plataforma Sul-americana (Neves'
1990).

3.3.4.3 - Xisto

Costas

Posicionado na base do SCIP, diretamente

sobre ardósias

do Grupo Ba¡nbuf ( número 4 da Fig. 3.2), ocorre uma Lente tectônica
composta por um litotipo muito caracterlstico, o "Xisto Costas".

Trata-se de uma rocha homogênea, de coLoração cinza escuro, com
raros agregados lenticulares de feldspato com franJas de
recristalização bem formadas, Sua mineralogia tfPica é composta
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por quartzo, plagioclásio, muscovita, epidoto (pistacita,
clinozoizita e zoizíi.a) e, mínoritariamente, biotita, clorita,, KfeJ-dspato e zircão. A muscovita forma 20t do conjunto e ocorre em
Plaquetas lenticulares de comprimento de até 5nm, definindo a
textura lepidobJ.ástica da rocha (recritalização
dinâmica
incipiente).
A biotita marrom mostra-se quase totalmente
cloritizada, podendo ocorrer em algumas amostras apenas como
inclusões reliquiares em cristais de epidoto. São frequentes
zonações de epidoto pistacita, com núcleo de zoíziiLa ou de
clinozoizita. Em raros locais, é nltida a gradação de milonitos
ricos em feldspato potássico, para o xisto Costas, evidenciando
sua origem pela diaftorese de ortognaisse granftico durante sua
milonitização.
3.3.4.4 - Gnaisses Diversos Milonlticos

Outras exposições do enbasamento alóctone no SCIP
incluem rochas fortemente miLonfticas, frequentemente superpostas
por cataclase, com protólitos de diffcil identificação. Pela
abundância em porfiroclastos de K-feldspato em matriz rica em
quartzo e mica branca, é presumida uma origem a partir do intenso
cisaLhamento e hidratação de rochas (gnaisses) grânfticas.
3.3.5-OOrupoBanbul

a litologia do Grupo Bambul consiste
essencialmente da predominância de ardósias e metassiltitos
Ìarninados, interdigÍtadoa a metacongLomerados (fácies Samburá) que
Na área de estudo,
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a predominar largamente na região entre Carmo do Rio Claro
e Campo do Meio, e nas i.mediações de Cristais (Anexo I), Na
extremidade nordeste da área de estudo, a N de Cristais, rochas
carbonáticas (calcil-utitos laminados ) ocorrem diretamente sobre o

chegam

embasamento.

As ardósias e metassiLtitos Iarninados ocorrem em
afloramentos escassos e pÈofundamente intemperizâdos. Constituem
extensas regiões topograficamente baÍxas, em grande parte cobertas
pelas águas da represa de Furnas. Os locais de melhor exposição
são nas encostas protegidas peJ.os quartzitos âLóctones
sobreJacentes, profundamente enravinadas pela drenagem. Os
metasEiltitos são mais frequentesrde cor cinza-esverdeado e
apresentam uma J.aminação onde leitos submilimétricos de clorÍta e
sericita se alternam a leÍtos quartzosos com carbonato associado.
As ardósias apresentam aspecto maciço com clivagem ardosiana
planar muito penetrativa. Não foram encontrados afloramentos
frescos deste litotipo, que apresenta cores que variam entre
esverdead,o, passando a creme-amarelado e rosa, com a progressão do
intenperismo.

Não ocupando necessariamente a posição basal, os
metaconglomerados formam áreas de grande predorninânciat
interdigitados aos pelitos adjacentes. São geralmente clastosuPortados'e se associam aos metassiltitos e ardósias na forma de
ciclos granodecrescentes, de espessura decimétrica a métrica, com
passagens restritas de metagrauvacas. Metaconglomerados matrizdiamictitos
suportados são mais raros,
constituindo
deeorganizados.
corn abundantes
O arcabouço é polimltico,
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intracLâstos (pelito negro e de cor creme) e extraclastos
subarredondados a subangulares provenientes do embasamento
(gnaisse, granito, jaspe, xisto ultramáfico), da Sequência Serra
da Boa Esperança (metarenito ortoquartzítico e feldspático) e da
nappe Araxá-Canastra (muscovita xisto grosso). Seixos de outros
Iitotipos, não diagnósticos da sua proveniência, foram observados:
quartzito mil-onltico, metabasito, turmalinito, e outros.
A Norte de cristais, repousando diretamente sobre o
embasamento autóctone, ocorrem rochas carbonátÍcas com
estratificação centimétrica conspfcua, em leitos de calcilutito e
de siltito carbonático. Não foram observadas estruturas primárias,
salvo a estratificação reliquiar bastante tectonizada pelo
deslisamento interestratal associado ao dobra¡nento flexuraL.
3.3.6 -

O Embasa¡¡ento autóctone

O detalhamento e as relações de contato entre as
unidades do embasamento autóctone não foram abordados neste
trabalho. DesÈa forma, tal domínio acha-se representado de forma
indivisa no Mapa GeoLógico-tectônico ( Anexo I). Limita a área
estudada a Sul e a Leste, constituindo respectivamente o Complexo
Campos Gerais e o embasamento do Cráton do São Francisco.
Predominam três associações litológicas: rochas granodiorlticas,
tonallticas e gabróicas, mais ou menos gnaissificadas, e
frequentemente migmatlticasi faixas de rochas supracrustais de
baixo a médio grau metamórfico, do tipo granito-greenstone '
notadamente a Su1 de

Alpinópolis (Szabó, 1989)t e parte do maciço
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intrusivo tardi-Transamazônico denominado "granito Porto
Mendes" (Teixeira, 1.985 ) .
3.4

- DrscussÃo¡ coRRELAçõEs

EsrRArrGRÁFrcAs REGro!¡Ars

dos

DAS

T'ITIDADES ITETASSEDIMENTARES A¡óCTONES

Trouw et al. (1984) já havian relatado a semelhança de
empiLhamento estratigráfico entre os Grupos Canastra e Araxá na
região da Sinforma de Passos e as unidades netassedimentares ao
suL do Cráton do São Francisco, mais especificamente o Grupo
Andrelândia. Mais recentemênte, Andreis et aI (1989) e Ribeiro et
aI . (1990), à luz de levantamentos especfficos, subdividira¡n a
estratigrafia dos metassedimentos daquela região em ciclos
deposicionais, separados por discordâncias sedimentares. Com esta
nova ordenação estratigráfica, é posslvel reiterar e refinar as
correlações inicialmente propostas por Trouvù et 41. (op. cit.): os
Grupos Canastra e Àraxá, como concebidos no presente estudo, são
correl.acionáveis respectivamente aos Ciclos Deposicionais Carandaf

e Andrelândia, com base na semelhança de associação e sequência
Iitológicas. O primeiro se superpõe erosivamente aos metarenitos e
metaconglomerados dos Ciclos Deposicionais Tiradentes e Lenheiro.
Litologicamente, é constituldo, à sernelhança do Grupo canastra,
por uma predominância de biotita clorita calcifilitos com lentes
de metacalcário; para o topo, os filitos ficam mais quartzosos e
as intercalações quartzfticas, a princfpio delgadas, tomam
importância à medida em que os carbonatos desparecem. Os filitos
associados aos quartzitos ta¡nbém passam a aPresentar coloração
tipicamente cínza prateado. O Ciclo Deposicional Àndrelândia
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I ao Grupo Araxá), es Èratigra f icamente mais novo
que o Carandaí, é constituídô na base por uma expressiva e
(

correlac ionáve

contlnua camada de paragnaisses tipicamente bandados, seguidos por
uma complexa associação de biotita e muscovita xistos, quartzitos

e paragnaisses diversos,
subordi.nados

com

rocha calcissilicática

e gondito

.

A Sequência Serra da Boa Esperança, por sua vezr não ê
tão facilmente correlacionáveI regÍonalrnente. É mais antiga que o
Grupo Banbuf, pois os metarenitos quartzfticos tfpicos da unidade
Serra do Chapadão são facilmente identificáveis na forma de seixos
dos metaconglomerados polimlticos do Grupo Bambul em graus
variados de defornação (Fotos 14 e 15). PeIo contexùo litológico
marcado pela abundância de metarenitos ê metaconglomerados
ortoquartzfticos, a Sequência Serra da Boa Esperança poderia em
princfpío ser correlacionáve1 aos Ciclos Deposicionais Carandal e
Lenheiros, à Formação uoeda do Supergrupo Minas ou ao Grupo
Paranoá, por exernplo. Entretanto, a sua colocação cono parte
integrante do greenstone-belt de Piunhi, como proposto por
Fritzsons et aI . (1980) e Schrank et al. (1984) para a extensão
destas rochas para a região da cidade homônima, não encontra
respaldo nas observações feitas na área estudada. As relações de
contato entre a Sequência Serra da Boa Esperança e rochas
ortoderivadas do embasamento alóctone são sempre marcadas por
p).anos de cavalgamento, com truncamento das estruturas nos
metassedimentoa da primeira. Exceção a esta regra é o contato da
unidade Serra da Mamona, que pode ser uma discordencia basal por
iniciar-se sistematicamente com metaconglomerados quartzfticos
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sobre o enbasamento gna i s se-greenstone . Outra distinção
característica é a inexistência de intrusões ou aplitos
granitóides na Sequência Serra da Boa Esperança, o que é
frequentemente identificado na associação metavulcanossedimentar
"greenstone-be1t',

.
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CAPfTULO

4

LITOGEOQUÍMICA DAÉ¡ ROCHAS METAAÁSICAS

E

SUÀS IMPI.,ICAçõES

cEorEcrôrrcÀs

¿.1 - rr¡lRoDuçÃo E oBdtElrvos
Quando bacias sedimentares são envolvidas em processos

orogenéticos, indlcios sedimentológicos cruciais

acerca

do

ambiente geotectônico de sua formação são muitas vezes obliterados

pela deformação e pelo metamorfismo: fenômenos comuns são o
desmembramento da cobertura de seu embasamento, a mistura
tectônica de segmentos basinais originalmente distantes e a
destruição de estruturas primárias e da geometria dos corpos
sedimentares. Quando estes processos se encontram em estágio
adiantado, até mesmo o critério de associação litol-ógica, face às
dificuldades usuais de reconhecimento seguro dos seus protólÍtos,
torna-se impreciso.

Neste contexto, o estudo do quimismo de rochas
magmáticas contemporâneas oupenecontemporâneas à sedimentação
pode fornecer indlcações acerca da ambientação geotectônica pré-

defor¡nacionaL. Entre as rochas magmáticas, os basaltos ( "latu
sensu" ) têm tido especial atenção na Literatura internacional , não

só pelas informações que trazem sobre o mantor onde tê¡n
origêm, como pela sua ocorrência em praticamente todos

rlÕ

sua
os

ambientes geotectônicos, compressivos ou extensivos (e.g Condie,
1989 )

4.2 -

.

XISTOS VERDES E AT{FIBOLITOS: CÀRÀCTERfSTICAS PETROGR.ÁFICAS

E

OCORRÊITCI¡,

Em diversos nfveis estratigráficos da Nappe AIaxáCanastra (NAC) e em várias lentes do embasamento alóctone ocorrem
rochas com niner¿ilogia tlpica de metabasitos, nas fácies xisto

verde e anfibolito. Entre estas, forarn selecionadas amostras de
afloramentos que, por sua homogeneidade e por seus contatos
bruscos com metassedimentos, foram considerados como de provável
origem magmática. Correia (1986), em seu estudo litogeoqulmico
dos anfiboLitos do Grupo Àraxá na região de Cássia, concluiu
ta¡nbém

pela origem ortoderivada dessas rochas.
O largo espectro de grau metamórfico, variando da fácies

xisto

produziu grande
diversidade de associações mineralógicas. Desta forma, filitos e
xist,os de coloração verde escura (biotita anfibó1io clorita
filitos alblticos) e epidoto anfibolitos negros (locâlmente com
granada) homogêneos ocorrem nos Grupos Canastra, Araxá e muito
verde inferior à fácies anfibolito,

subordinadamente na Sequência Serra da Boa Esperança. À medida

em

que aumenta o grau metamórfico da NÀC, da base para o topo (Simões

et al .,

1988), as associações rninerais metamórficas tlpicas se

anfibólÍos: filitos metabásicos
com clorita e actinolita (sem biotita) passam para xistoa verdes a
clorita e hornblenda actinolftica de pleocrofsmo verde-azulado
(con biotita), que por sua vez evoluem para (epidoto) anfibolitos
suceden, com especial variação nos
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grossos com hornblendas típicas, de pleocroísmo verde-pardo.

Merece especial destaque a zona de transição entre

os

Grupos Canastra e Araxá. Este intervalo estratigráfico é marcado
pela ocorrência de metabasitos, ao longo de toda a NAc na região
da Sinforma de Passos. A disposição dos afLoramentos, distribufdos
mesmo

que descontinuamente por rnais de 100 km de extensão no

mesmo

restrito

intervaLo estratigráfico (topo do Grupo Canastra e nas
porções inferiores do Grupo Araxá, representado pelos paragnaisses
bandados) é sugestiva para uma origem vul"cânica extrusiva. Neste
caso, sua descontinuidade poderia ser atribulda a espessuras

l-eitos metabásicos, mais competentes,
severamente estirados e rompidos pelo intenso cisalhamento dúctil
sofrido pelo conjunto.

modestas com boudinagem dos

4.3 -

AI{OSTRAGE¡'T

E RESI'LIADOS OBÎIDOS

Na região em questão, a amostragem para estudos
litogeoqulmicos é fortemente condicionada pelas condições de
intemperÍsmo qulrnico, visto que são bastante raras ocorrências de
rochas metabásicas suficientemente frescas, assim como de outros
litotipos muito suscetlveis à alteração inte¡îpérica. Com vistas a
uma

melhor representatividade, as amostras da área de estudo foram

analisadas conjuntamente com outras provenientes das porções mais
ocidentais da NAC (a oeste de Passos), onde o Grupo Àraxá se acha

4.2) foram
que dêsenvolve

melhor representado. Parte destas amostras (ver Tabela

gentilmênte cedidas por Luiz S. À. Simões (UNESP),
uma Tese de DouÈoramento ( IG-USP) sobre aquela região, com ênfase
na sua evolução metamórfica.
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Na Tabela 4.1 são apresentadas composições químicas de
20 amostras de metabasitos, todas provenientes dos Grupos
Canast.ra e Araxá. Na Figura 4.1 é indicada a localização das
amostras, cujas coordenadas UTM e principais características
encontram-se resumidas na Tabe1a 4.2.

As anáIises foram executadas pela GEOLAB (Divisão de
Laboratórios da GEOSOL Ltda. ) , através dos seguintes métodos:
fLurescência de raios-x (FRX), com fusão de pó de amostra
misturado a tetraborato de lftio (Si, Al , Ti, Ca, Fe total , e
todos os traços) e com pó prensado (P); absorção atômica (Mn, Ca,
Nå, K, Mg); titulação com permanganato de potássio (Fe+2). Os
erros analíticos são estimados em 2t para FRX a fusão e para
absorção atômica, e de 5t para FRx em pó prensado. Para as
anáIises de Elementos Terras Raras (ETR) foi empregadâ a
metodoLogia descrita êm Dutra (L984), por espectrometria de plasma
(

rcP)

.

{.{¡ - rrPo LrroLócrcos E DrAoRå¡,rAs DE vARrAçAo
Entre as caracterfsticas geoqulnicas coletivas dos
metabasitos hornogêneos da NAC, ressaLta-se a nltida bimodalidade
no que se refere ao teor de Tio2 (Flgura 4,2a), padrão que se
acentua (Figura 4.2b) quando analisado em conjunto com os dados de
Correia (1986): os histogramas apresentados mostram duas modas, de
1r3t e 3r3t de TiO2r com uma lacuna entre l-r8 e 2,2t de TiO2. O
valor de 2t em TíO2 foi então utilizado como limite divisor das
amostras chamadas de "alto tltânto" (Aft) daquelas de "bal'xo
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(BTf). Como os dois conjuntos guardam diferenças
sistemátícas em quase todos os elementos, nos diagramas de
variação (Figuras 4 ,3 e 4.4 ) , assim como nos demais diagramas
apresentados, os metabasitos da NÀC são discriminados entre si
segundo este critério (ATi, círculos cheios; BTi, cfrculos
tltânlo"

vazados).

ATi é relativamente mais pobre em MgO, CaO,
Ni, Cr e v e enriquecido em Fe2O3*, Na2O¡ K2O, P2O5r e
especialmente em Nb, ?,Ê, y e Ba, em relação aos metabasítos BTi.
Na Tabela 4.3a, são representadas as cornposições médias
(aritméticas) dos metabasitos ÀÎi e BTi da NAC, onde as tendências
acima podern ser observadas. A amostra ÀL-MA-54, embora com alto
teor de TiO2 r não foi inclulda nos cá.Lculos de composição média da
O conjunto

TabeLa 4.3a acima, pois se mostra bastante divergente em relação
às demais ÀTi da NÀC: extremamente enriquecida em Na2O, P2O5 e

Ba¡

e pobre em CaO e Mn. Enbora com teores absolutos bastante
discrepantes, as médias calcuLadas segundo os dados de Correia
( 1986) também mostram as
mesmas tendências observadas '
especialmente no que se refere aos elementos traço (Tabela 4.3b).
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lroço dn

fungol-o

ò

MgO (sÍnùolos

como

a) Dados deste trabalho (exceto
a amostra AL-MÄ-54 )
BTi
(n = 10)

234 (L20)

Co

v

Rb

Ba

Sr

Nb
zÊ
Y

51,37
3,09
14,18
15,78
0,22
3,93

(n =

(

1,58

(0,33)
(1,34)
(0,83)
(0,04)
(0,72)

,77 (r,36)
3,06 ( 1, 34 )
L,07 (0 ,7 3\
0,52 (0,L7 |
6

99,99 t

69 (0,8)
74 (16)
74 (12)

lL,5(2,3)

25.3 (6. e )

23t
20

266
s0

50,30
1,03
L3,73
2l ,29
0,L7
8r58
11,04
2,29
0 ,37
0, 18

(s7)

3,36)
0,18)
2,691
2,061
0,03)
3,2L)
2,34)
1,00)
0,16)
0,07 )

(ss )
(19)

s3

10)

46,47 (2,55)
2,69 (0,29)
rr,94 (L,42)
L5,46 (L,2L)
0,20 (0,05)
8,85 (1,65)
11,34 (1,66)

2,02 (0,87
0,54 (0,30)
0,47 (0, 10 )
1

99,98t

342 (L94)
136 ( 112 )

244

(n =

8s

99,98t

(r0)
s2s ( 386 )
227 (r35)

91
23

11)

ts

L67 (4s)
86 ( 11)
263 (20)
16 (6)
178 ( 1s4 )
r80 (94)
(45)
(7)

ATi

BTi

(n = 9)
t

sio2
49,68 l r 33
TiO2
r,28 o,24
À1203 16,10 0,99
Fe2O3* 12,87 1, 04
Ivlno
0 r20 0,03
MgO
7,24 0r98
CaO
9,58 I,7 4
Na2O 2,4! 0,88
K2O
0,57 0 ,37
P2O5
0, t3 0, 07
Soma 100,06 t
Ni

Araxá

ATi

t

Cr

b) Dados de Correia, (1986)
para anfibolitos do Grupo

(r2)
(38)

L78 (L25)
80 (2e)
ss (8)

337

(

31)

ls (11)
7 (6)
1s0 ( 9e )
81 (62)
ss6 (2s3)
232 (237)
5,0 (2,5) 40,9 (13,3)
206 (s2)
8s (2rl
(6)
30 (7)
27

i
(<2N), provenientes da nappe Araxá-Canastra: a) dados deste
trabalho (sem as amostras À1,-MÀ-2 6 e ÀL-MÀ-54)t b) dados de
Correia,- 1986 (Grupo Àraxá da região de Cássia). Obs.: s = desvio
padrão.

¿.5 -

GaRACTERTZAçÃO DA ORrGE¡r{ ORIODERM^DA

4.5.1 -

O Caráter Ortod€rlvådo

Os aspectos de campo que levaram à interpretação
origem magmática para as rochas consideradas são a ausência
BO

da
de

bandamento e contatos bruscos com os metassedimentos encaixantes.

Feições prímárias, de campo e petrográficas, tais como contatos
díscordantes, reJ-íquias de piroxênio (augita ou hiperstênio) e
plagioclásio zonado, discutidas por Correia (1986), não foram
observadas mesmo nas porções de mais baixo grau metamórfico.
Buscando certificar a origem ortoderivada das rochas
analisadas, fora¡n utilizados diagramas discriminantes em que
sultes fgneas conhecidas são confrontadas com rochas sedimentares
e/ou seguramente metassedimentares, para definição dos campos de

ocorrência. É importante ressaLtar que, na maioria dos diagramas
disponfveis na Literatura, campoa definidos por sedimentos com
diferentes proporções de peJ.Íto, calcário e dolomito (grauvacas,
marçJas, por exemplo) superpõem-se grandemente aos campos das
rochas lgneas basálticas (teores semelhantes em SiO2r AI2O3r

CaO,

etc.), tornando-se de certa forma ambfguos.
Correlaçôes entre parâmetros de Niggli fora¡n utilizadas

MgO, Fe2O3r

nos trabalhos clássicos de Leake (L964) e Van de Kanp (1970), para
comparar o campo de variação composicional do diabásio

África do Sul

Karroo,

na

et aI . , 1967 ) , a misturas com diferentes
proporções em pelÍto, calcário e dolomito. No diagrama c x mg
(Figura 4.5a), de Leake (op.cit.), as amostras se alinham segundo
a tendência lgnea, exceto a amostra ÀL-MÀ-54, cuJa composição se
aproxima mal"s dos pelitos. Tendência semelhante pode ser observada
no diagrama aI - a1k x c (Figura 4.5b), de van de Kamp (1970),
onde as poucas amostras (I-119b, I-59-d, SJB-3-55d) que não caem
no restrito campo do diabásio Karroo se enquadram ainda assim no
(Cox

canpo fgneo nais geral

.
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4,5.2 - Possíveis Alterações

Vários processos aloquímicos de interação com f l-uidos
(especialnente .água) de diversas origens podem acarretar trocas
catiônicas nas rochas basálticas, mobilizando sel-etivarnente
determinados elementos e modificando signi f icativamente a sua
composição global: na espilitização, o contato com a água do mar
durante a cristalização do magma e, posteriormente, durante seu
soterramento na diagenese, podem induzir à mobilização de Na2O,
K2O e CaO (Miyashiro, L975) ¡ durante o metamorfismo progressivo de
baixo grau, os sedimentos encaixantes liberam água .(e CO2r entre
outros fluidos) através da formação de paragêneses metamórficas
progressivamente mais anidras. O contrário acontece com rochas
fgneas guêr inicialmente "secas", incorporam parte dos fluidos
circulantes para formar paragêneses metamórficas hidratadas
(clorita e anfibólio, principalmente ) ; os metabasitos que
atingiran a fácies anfibolito ainda experimentararn a expulsão de
parte desta água pricipalmente devido à quebra da cloritai e'
finaLnente, processos de retrometamorf ismo reintroduzem fases
minerais novamente mais hidratadas ( sericita, clorita, anfibólio).
O teor médio elevado de 2,3t ern H2o+, isto é água em estado
combinado a fases minerais hidratadas. reflete a Predominância de
amostras da fácies xisto verde (atgumaE com H2O* > 3t).
Significativamente, os teores abaixo de 18 em fr2o* provêem de
amostras da fácies anfibolito, com menos mÍnerais hidratados.
'
o díagrama Na2o x cao (Figura 4.6), utilizado por Mullen
(1982) para apontar rochas espilitizadas' sugere a alteração de
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de

duas amostras por incorporação de Naro : -AL-MA-54 e I-59d, A
observação dos diagramas de correlação indica que outros eLementos
foram mobilizados nestas amostras ! a amostra AL-MA-54 foi
empobrec ida em CaO e a amostra I-59d, empobrecida em Rb e Bâ, é
enriquecida em Y.

Já segundo o diagrama Na2O/K2O x Na2O+K2o, que
correlaciona a soma à razão dos álcalis (Miyashiro, L9751 , apenas
a amostra I-59d indica enriquecimento de Na2O em relação ao K20
(Figura 4.71. À anál-ise conjunta dos dois diagramas sugere ou
remoção seletiva de CaO na aLteração das demais amostras ou una
tendência alcalina de urn subconJunto das amostras.
slntese, o conjunto das evidências de campo e de suas
caracterlsticas geoqulmicas apontadas acima convergem para a
origem magmática das rochas estudadas, e¡nbora não se possa
determinar se extrusivas ou na forma de diques e siLls, A
ocorrência persistente en determinados nlveis estratigráficos
sugere atuação de vulcanísmo. outro suporte, não menos importante
para o caráter ortoderivado é a notável coerência na distribuição
de elementos traços (incluindo ETR), e¡n comparação com exemplos
tfpicos de basaltos tolelticos continentais da literatura, como
será abordado adiante. Apesar de processos de alteração pó8magmática ( penecontemporâneos à cristalização ou devido ao
metamorfismo ) terem sido detectados pelo enriquecimento anômalo de
Na2o (amostra r-59d), não se pode descartar a tendência alcalina
Em

de algunas amostras.

B,

4.6 -

CLASSTFTCAçÃO

E

TENDÊNCTAS COMPOSTCTONATS

Basaltos e andesitos basátticos, segundo a classificação

de Le Bas & Streckeisen (1989), compõem a maioria das amôstras
selecionadas para estudo (Figura 4.8). O teor em SiO2 varia de
46r96t a 54,31t e os poucos termos mais aÌcalinos, como os
traquiandesitos basálticos ( I-59d, I-119b e AL-MA-54 ) e um
traquiandesito (ÂL-MA-26 ), são rochas que apresentam sinais de
alteração com enriquecimento em áIcalis, especialmente Na2O.
Destas, apenas as amostras I-l-19b e AL-MÄ-54 ficam no campo das
rochas alcalinas (âinda com quartzo normativo), segundo a linha de
separação de lrvine & Baragar (1971). No diagrama ÀIM para rochas
dos
subalcalinas, dos mesmos autores, o caráter toleftico
metabasitos da NAC é evidente (Figura 4.9). Corno o conjunto BTi ê
iano e o ATi é mais rico em ferro, ambos acham-se bem
discrimindos no diagrama. As rochas de ATi, por serem também mais
ricas em Fe, ficam bem separadas no diagrana triangular catiônico
MgO-FeO*-412O3 (Figura 4.10), de Jensen (1976)r coÍr ambas as
tendências (ATi e BTi) distribufdas totalrnente dentro do campo

mais

magnes

dos toleltos de alto r'e

4.? .

(TAI'

).

A¡IBIE¡ÍTE GEOTECÎôXICO

À identificação litogeoqufmica do ambiente geotectônico
de formação de rochas básicas tem sido abordada por três vias
principais! díagramas discriminantes, padrões de elementos terraa
raras e diagramas normal,izados. Estas três abordagens serão
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aplicadas e discutidas separadamente com referência aos

dados

obtidos.
4.7 ,l - DLagremas DiscrLmLnantes

Largamente desenvolvidos e aplicados até o

f

inal-

da

década de 70, os diagramas discriminantes baseiam-se no emprego
emplrico de elementos traços (Pearce & Cann, 1973, Meschede, 1986,
por exemplo) e maiores (Pearce et aL. 1975¡ Pearce et aL., L977).

'
À partir de suítes vulcânicas de proveniência geotectônica
inequfvoca, são então gerados diagramas em que campos relativos
aos diversos ambientes são definidos graficamente.

O diagrama ternário reO*-Mgo-À12O3 (Pearce et

â1

.,

1977) define ambientes geotectônicos com base em rochas vu.Lcânicas

subalcalinas cenozóicas com teor. em SiO2 entre 51 e 56t, em base
anidra. Das onze amostras que se enquadram à cornposição requerida,
nove caem no campo de rochas continentais (Figura 4.11) e duas
amostras caem nos campos de Ilha Oceânica (ÀL-MÀ-54,
traquibasalto) e de Dorsal e fundo oceânico (RP-2-52), quase no
Limite com o campo Continental .
Tem sido sal-ientada, na Iiteratura, a semelhança
composicional dos elementos maiores de basaltos (e basaltos
andeslticos) totefticos de derrames continentais e basaltos de
ilhas oceânicas (wiLson, 1989). De fato, no ambiente oceânico, as
ilhas oceânicas são as associações petrotectônicas (Condie, 1989)
em que os basaltos mostram maior grau de enriquecimento em
elementos incompatlveis, mostrando que evoluem de fontes

Âo

mantélicas já anomalamente ricas nestes elementos. Evidências da
existência de manto enriquecido (ou não empobrecido no curso de
sua diferenciação) são notadas também através dos P-MORB ("plume
mid-ocean ridge basalt"), basal-tos toleíticos associados a plumas
térmicas (Sun et al ., 1979, Meschede, 1985). Estas rochas são
pobres em K porérn enriquecidos em eLementos traço incompatlveis
em relação aos basaltos de crista oceânica normaj.s (N-MORB).
Derrames de platôs continentais e enxames de diques alimentadores,
por sua vez, são exemplos de magmatismo intraplaca que, além de
terem fontes mantélicas presumivel-mente tambén heterogêneas, com
graus de fusão parcial diversos, ainda sofrem efeitos bastante
variáveis de contaminação em elementos incompatlveis ao atravessar
a crosta continental.
Diagramas que envolvem el-ementos traço, ou combinações

de traços e maiores, fornecem tendências conflitantes e
diferenciadas para amostras ÀTi e BTi aqui consideradas. No
diagrama ternário zr-Til100-3Y, de Pearce & Cann (1973), Por
exemplo, a maioria dos metabasitos BTi indica afinidades com
basaltos de fundo oceânico (OFB), ao passo que a maioria dos ÀTi
cai no campo intraplaca (ilhâs oceânicas), refletindo maiores
graus de enriquecirnento em litófilos (Figurîa 4.I2). Já no diagrama
de Meschede (1986 ) , 9üê faz distinção entre P-MORB e N-MoRB
(Figura 4.13), a maioria dos BTi cai no campo dos basaltos P-MORB
e as demais ( incluindo as ÀTi) cai nos camPos ÀII e C (toleltos
continentais).

Àtravéa do conjunto destes diagramas nota-se que entre
os metabasitos BTi, algunB apresentam sinilaridades com basaltos
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de crosta oceânica, mais especificamente P-MORB, ao passo que

ÀTi se alinham reLativamente
menos intraplaca.

bem ao ambiente

t.7 2 - Padrões de Elementos Terres

as

continental ou pelo

Raras

Nos diagramas de elementos terras raras (ETR), foram
utilizados vaLores fornecidos por Boynton (1984) para normaJ.ização
peJ.a composição dos condritos. Tres padrões, ilustrados na Figura
4.14, podem ser reconhecidos para as rochas metabásicas da NAC:
4.7

.2,1 - BTi Não-fracionado

Entre as amostras BTi, quatro (DEL-1-89h, DEL-1-89k,
LN-5b, DEL-1-6f) se destacam peÌo padrão achatado (Figura 4.14a),
com valores normalizados abaixo de 9, razões La/Lu entre 10 e 14 e
anomalia negativa de Eu. Pode ser notada também uma leve anomalia
positiva de Nd, segundo Myers & Breitkopf (1989) uma
caracterfstica de toleftos continentais .
Este conjunto de amostras, de maneira geral pobres em
ETR, tipicamente cai no campo de Basalto de Fundo Oceânico, nos
diagramas de Pearce & Cann (19?3) e de Pearce & Norry (1979), com
a exceçãa da amostra DEL-l-89k que, por ser muito ricå em Y'
geralmente cai fora dos campos definidos nos diagranas. Já no
diagrana de Meschede (1986), estas amostras caem no campo dos PMORB. Entretanto, o padrão horizontalizado nas terras raras leves
(ETRL) observado, apesar de mais empobrec ido, é mais
caracterlstico dos basaltos de crista oceânica transicionais (TMORB) entre os tipos N-MORB, com notável empobrecimento ern ERTL, e
93
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Lu

o P-MORB, mais fracionado nestes elementos (Sun & Nesbitt, L979).
Padrão semelhante de ETR (Figura 4.15) foi também observado por
Marques (1988), em basaltos continentais de baixo TiO2 na Bacia
do Paraná (amostras 3064, 3006, 3005, 418 e 448). Para comparação,
a composição média (aritméÈica) destas amostras é listada na
Tabela 4.4 abaixo, ao Lado da média dos BTi-não fracionados:

a)

sio2 50,11
Tio2
1,07
À1203 L5,62
Fe2O3* 12,09
MnO
0,17
MgO
7 ,58
CaO Lt,26
Na2O 1,53
K2O
0,49
P2O5 0 ,07
La
3,4
Ce
9 ,2
Nd
7,7
Sm
2,4
Eu
0168
Yb
2,2
Lu
0 ,29
Y27
Ba
80
Rb
12
ZÍ
57
Sr
67
Cr
313
Ni
160
Co
84
@tmética
b) Média

b)

48,59
1,40
14,81
11,91
0,2L
6,62
11,09
2 t43
0,24
0, 15
5r0

IA,L
10,0

3.1
1111

2r3

0, 34
26
74
11
74
159
305
103
45

das 4 amostras BTi-não fracionadoi
de 5 amostras com padrão de terras raras semelhante,
provenientes da Bacia do Paraná (Marques, 1988).
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4,7 .2.2 - BTi Fracionado

As demais amostras BTi mostram um padrão mais
fracionado, com razões LalLu entre 25 e 83 (média 46), chegando a
117 na amostra rL-4-41b, Em relação ao padrão BTi-não fracionado,
o padrão BTi-fracionado (Figura 4.14b) mostra enriquecimento
relativo em ETRL (La entre 10 e 40) e teores semelhantes nas
terras raras pesadas, além de anomalia de Eu menos pronunciada. A
amostra CRC-4-8 mostra ainda uma pronunciada anomalia negativa de
Ce, que pode ser devida a remobilização em ambiente oxidante ou a
erro analftico.
.2.3 - Ari
Nestas amoatras o padrão (Figura 4.14c) é nais
fracionado ainda com relação aos ETRL e apresenta teores
semelhantes de terras raras pesadas, ficando as razões La/Lu entre
55 e 111 ( méd.ia 89). À anomalia de Eu nestag amostras é bem
pronunciada e a amostra I-59d mostra pronunciada anomalia negativa
em Ce, que pode ser atribuída a processos de alteração detectados
4.7

nesta
4.7

amost,ra

.3 -

.

DLegramâs lfornalLzados

à
Mais recentemente, processos alternativos
diferenciação magmática (e.9. heterogeneidades composicionais no
manto e contaminação crustal ) tên sído reconhecidos como
responsáveis, em parte, pela grande variabilLdade composicional em
basaltos. Como, em vista destes processos, os diagramas
discriminantes podem se tornar anbfguos ou até totalmente errôneos

9B

(Myers & Breitkopf, 1989), tem-se tornado frequente o uso de
dLagramas normalizados, Em tais diagrarnas os teores ou razões de
elementos são divididos pe].as abundâncias respectivas de qualquer
tipo petrotectônico de referência. São utilizados, por exemplo, os
meteoritos condrltícos, o manto primordial ou basaltos normais
(N-MORB) de cadeia meso-oceânica (Pearce, 1983). os elementos
terras raras são representados separadamente ou Junto com outros
elementos geralmente incompatlveis, ordenados no eixo horizontal
em função do grau de compatibilidade (WiLson, 1989). Esta

tem se tornado mais eficiente no reconhecimento de
ambientes geotectônicos, e traz mais infor¡nações petrogenéticas do
que o uso de diagramas discriminativos isoLadamente, pois permite
a visualização gráfica e simultenea de nu¡nerosos elementos. A
curva produzida, corn seus "picos " (anomalias positivas) e "calhas "
(negativas), combinados à inclinação da 1inha, corresponde à
"assinatura" composicional da rocha estudada e pode trazer
inportantes inferências sobre enriquecimento e empobrecimento
rêlativo em elementos de diferentes graus de compatibilidade.
A semelhança entre as rochas estudadas e basaltos
tolefticos continentais tfpicos pode ser apreciada at,ravés dos
diagramas normalizados da figura 4.16. Concebidos por Pearce
(1982), inclui 14 elementos traço (além de Tio2 r K22o e P2o5)
normalizados pela composição de N-MORB. Na Figura 4.164 são
representadas a composições médias dos metabasitos ATi, BTi-não
fracionado e BTi-fracionado, em comparação co¡n composições tlpicas
de baEaltos P-MORB e de ilhas oceânicas segundo !{ilson (1989).
Nota-se que os baBaltoa de ilhas oceânicas ae distinguem dos
abordagem
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basaltos continentais estudados por não apresentarem anomalia
negativa de Sr e por não serem tão enriquecidos em Ba. Na Figura
4,16b, a composição média (aritmética) dos meÈabasitos BTifracionado é comparada a um basalto típico de derrame continental
do platô de Deccan, na fndia (f,¡iIson, 1989) e outro de um enxame
de diques (Proterozóicos Inferior) da provlncia Superior, no
Canadá, reLatado.por Condie et al. (1987). Os padrões são muito
semelhantes, notando-se em todos um pronunciado enriquecimento em
Ba e anomalia negativa em Sr (Figura 4.16c). Na Figura 4.16d, a
média dos basaltos ÀTi é representada junto a basaltos
continentais tlpicos da região de Snake River (EUA) e da Bacia do
Paraná (Vlilson, op. cit.). Excetuando-se os teores conflitantes em
Crr as amostras exibem o mesmo padrão geoqufmico.

¡.8 -

CO¡fCLUsõEs

E DrscussõEs

Os metabasaltos tolefticos da NAC mostram notáveis
semelhanças geoqulmicas con basaltos de platôs continentais de
diversas idades, tais como os basa.l-tos Juro-cretácicos da Bacia do
Paraná, do Deccan ( Cretáceo-Terc iário ) , da região de Snake River
(Mioceno), e de alguns diques (enxames) proterozóicos da Provfncia

Superior (Canadá). Entre as várias caracterlgticas etn comum
destacam-se a afinidade toLeltica predo¡ninante e a ocorrência de
tipos bem distLntos com alto e baíxo teor em Ti, P e outros
elementos incompatfveis. Esta é uma caracterlstlca marcante dos
vulcanitos da BacLa do Paraná (BeLlieni et aL., L984i Marques,
1988) e da Provlncia Karroo, da África merid.lonaÌ (Cox et af.,
1967). Assim como na Bacia do Parâná, subordinadamente ainda
LOz

ocorren tipos especialmente empobrecidos em elementos litófilos em
geraL, e com padrão em ETR achatado' indicando fonte astenosférica

em contraposição à fonte litosférica subcontinentaL enriquec

j-da,

observada na maioria dos metabasitos estudados.

Analisando-se a ocorrência dos três tipos discriminados,
BÎi-não fracionado, BTi-fracionado e ATi, ao longo da sequência

est.ratigráfica da NÀC, observa-se que o segundo e o terceiro tipos
ocorrem ao longo de toda a coluna, ao passo que os termos menos
contaminados (BTi-não fracionado) apenas foram detectados nas suas
porções superiores (Figura 4. L8) . Se o conjunto considerado
corresponde a amostragem representativa da proporção entre os três
tipos de metabasitos, o que pode não ser o caso devido ao Pequeno
número de análises disponlveis, tal distribuição poderia indicår a

contribuição de magmas primários empobrecidos em eLementos
incompatfveis, e que não sofreram contaminação crustal. Tal
tendência, se cornprovada, poderia rePresentar a injeção
relativamente tardia (contemporAnea à sedimentação das porções
superiores do Grupo Araxá) de produtos derivados do manto
empobrecido. Uma explicação para a falta de contaninação crustal
seria o revestimento dos condutos magrmáticos por crigtalização nas
suas paredês, isolando o magma ascendente das encaixantes mais
félsicas.

Estudos petrogenéticos detal-hados em basaltos de
derrames continentais, incluindo isótopos instáveis (Sr, Nd, Pb),
têm revelado uma grande variabilidade composicional e lsotópica,
decorrente da combinação de vários Processos, com importâncias
reLativas ainda muito debatidas na literatura: contaminação
f03
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FIGURA 4.17: Oiogromo triongulorm'l- e f,f,' , dc Mycru 8rrílkopt ( 1989)rporu or mclobo¡ilo3 Af¡ c BT¡,
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crustal , fusão parcial de manto enriquecido, mistura entre fontes
empobrec idas e enriquecidas, reaLimentação periódica de câmaras
magmáticas com magma picrítico, entre outras (Wilson, 1989). A
tendência mais. recente no estudo destes ambientes tem sido no

sentido de detalhar variações composicionais verticais, a fim

de

detectar sequências composicionais evolutivas (por exempLo, em Cox
& Hahrkesworth, 1985). Marques (1988), em estudo detalhado das
rochas vulcânicas da Bacia do Paraná com base na distribuição de
elementos traço, ETR e razões isotópícas de Sr e Nd. obteve
indicações da existência de fontes primárias Já distintas, com a

dos produtos influenciada pela. assimilação
crustaL e mistura de magmas. Myers & Breitkopf (1989) utilizaram o
diagrama ternário ZÊ/Nb - Zr/Y - Nb/Y para detectar variações
composicionais em basaltos, não causadas por processos de
diferencíação (fusão parcia] ou cristalização fracionada). como
estea ele¡nentos são extremamente incompatlveis, não mostram
variações significativas de suas razões mútuas, em sultes
diferenciadas. Segundo estes autores, variações nestas tazóes t
como os trendes distintos formados pelos metabasÍtos ATi e BTi
(Figura 4.L7\ , seriam uma indicação de tais processos, não
composição final

relacionados à diferenciação magmática.
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CAPÍTULO

5

ANÁI"ISE ESTRuTuRÀI, GEOT.ÍÉIRICA DOS COMPARTIMENÎOS TECIÔI{ICOS

E

s.t -

TNTERPRETAçÃO Crr¡SUÁrrCn

rnrnoouçÃo

Este capítulo apresenta uma análise da orientação e das

relações espaciais dos elementos geométricos resuLtantes da
deformação, visíveis no campo. Este tipo de estudo visa a
definição da forma tridimensional dos corpos rochosos e também
busca trazer subsldios a interpretaçòes cinemáticas dos Processos
tectônicos.

os dados referentes à orientação espacial de elementos
estruturais, tais como bandamento composicionaL primário ou não.
dobras, foliações, Iineações, etc., foram coletados em campanhas
de Levantamento individuais ou em grupo pelo autor e por outros
grupos de trabalho, geralmente realizando estágios de c ampo
curriculares de graduação em geologia (UFRJ, UERJ, UNESP' vide
Figura 1.3). De um grande universo de dados algo heterogêneos '
forarn Íntegrados neste estudo cerca de 1800 afloramentosr dos
quais 1341 l-evantados no campo pelo autor. Foram integrados
també¡n dados provenientes de estágios de c arnpo que não contaram
com a participação direta do autor, selecionados segundo critérios
de confiabilidade, principalmente quanto à presença ou não do
professor orientador no ato das observações. Esta triagem resultou
em um acervo final de 5429 medidas selecionadas, aPresentadas
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graficamente neste trabalho, que incLuem 3950 medidas de
foliação, 495 de J.ineações (da deformação principaJ.), e 577
referentes a eixos e 407 de planos axiais de dobramentos tardios.
Todos os dados foram primeiramente lançados em mapa' na
escala de L:50,000, a mesma em que foram feitos o Mapa Geológicotectônico ( Anexo I) , as 12 seções estruturais apresentadas (vide
Anexos rr e rrr) e definidos os domínios para confecção de
estereogramas. Os dados então foram condensados na escala de
1:100.000 e apresentados nos anexos II (Seções estruturais)r III e
Iv (mapas estruturais). À terminologia utilizada para a descrição
de elementos estruturais segue a conceituação de Hobbs et al.
(19?6), exceto quando acompanhada de referência especffica.
rnÍcialmente, será feita a anál-ise estrutural ffiatr""
das estruturas meso e megascópicas de cada compartimento
tectônico separadamente, visto que importantes superffcies de
ernpurrão separam as unidades tectônicas, cada qual com
peculiaridades de estilo estrutural . Segundo esta abordagern' em
cada unidade tectônica serão definidas as resPectivas fases de
deformação, denominadas cronologicamente Dl, D2t e'¡-c. t .oT suas
respectivas estruturas planares (S1r 52, etc.) e lineares (Ll,
L2' etc.). No itern 5.5 será feita uma sfntese comParativa na qual
as fases de deformação serão correlacionadas através das unidades
tectônicas com vistas à formulação de um modelo de desenvolvimento
c

inemático

.
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5.2 -

NAPPE ARAXÁ-CANASTRA (NAC)

5.2.L - Introdução
Descrições anteriores do esquema estrutural dos Grupos
Araxá e (Forrnação) Canastra na região da Sinforma de Passos,
baseados em estudos detalhados de áreas localizadas, podem ser
encont,radas em MoraLes et aI . (1983), Trou!,t et al .(1984) e
Heilbron et al . ( 1987 ) . Tais trabalhos enfatizam o caráter
alóctone do conjunto, embora posicionando seu empurrão basal
diferentemente, e uma evolução deformacional polifásica: uma ou
duas fases de deformação cisalhante subhorÍzontal são sinmetamórficas, responsáveis pela geração das foliações Sl e 52
penetrativas, acompanhadas de intenso dobramento e falhas de
empurrão; e uma ou duas fases de deformação posteriores ao auge
metamórfico, guê dobraram e falharam verticalente a estruturação
preexistente.
No presente trabalho, as estruturas foram ag¡lupadas
segundo a "Deformação princiPal" e "Deformações tardias' e serão
descritas em suas caracterlsticas de estilo, orientação, Padrões
de superposição (Ramsay, 1962; Hobbs et a1 ., 1976) e relação
temporaL com o metamorfismo.
5.2.2 - A Defornåção PrLnctpal

1D1+D2) da nAC

A observação de padrões de superPosição de dobramentos
precoces apertados a isoclinais, reclinados a recumbentes r levou
Morales et aL. (1983) e Trouw et aI. (1984), entre outros, a
r0B

proporem a ocorrência de duas fases de deformação, D1 e D2 (com
respectivas foliações Sl e 52 e lineações LL e L2) ' Entretanto' a

distinção rigorosa das estruturas Dl-D2 durante levantamentos de
campo é de difícil aplicação, especialmente no caso das dobras,
devido aos seguintes aspectos:

-pouca diferença de estiLo entre os dobramentos, anbos (Dl e
tendendo ao similar apertado a isoclinal;

DZ)

-na maioria dos afloramentos, a não ocorrência de padrões de
se apenas o acamåmento
superposição torna necessário certificar
sedimentar relicto está sendo dobrado, com a formação de uma
clivagem ardosiana plano-axiaL (caso de uma dobra D1)' ou se uma
foliação também )â está sendo dobrada, com formação de uma
clivagem de crenulação 52 no plano-axial (caso de uma dobra D2)i
-observação de dobras em bainha e mudanças gradacionais de
orientação do eixo (e lineação de interseção) das dobras dentro do
plano axial , em escala de afloramento e de naPa (Ànexo v), o que é
desfavoráveI para o uso estrito do critério de orientaçãoi

-pelo menos nas porções de mais baixo grau metamórfico ( fáciee
xisto verde), não se verificam evidências de pulo ou contraste
metamórfico entre as paragêneses formadoras de 51 e 52.
Em face de tais caracterlsticas, é aqui adotado
tentativamente um eaquema de nomenclatura em que o terlno
"deformação prlncipal" compreende as fases D1 + D2, resultantes de
deformação progressiva em ambiente de l-ntenso cisalhamento dúctil
de baixo ângulo, contemPorâneo ao metamorfismo progressivo. Neste
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tipo de evolução ocorre a rotação das dobras precoces (Dl, com
formação de c l ivagem/xistos idade ardosiana) e o subsequente
redobramento por aqueJ.as tardiamente nucLeadas (BeII, 1978; Berthé
& Brun, 1.980). Esta interpretação ressalta o interrelac ionamento
genético e o enêadeamento das duas fases de deformação D1 e D2r
mantendo-se a utilização da nomenclatura 51, L1 e S2t L2 pata as
respectivas foliações e lineações.
A deformaçao principal na área investigada é evidenciada
por suas dobras, pela intensa anisotropia planar, aqui denominada
de "foliação principal", e por feições lineares diversas 9uêr
Juntamente com variada gama de feições microtexturais, tipificam
um a¡nbiente de intenso cisafhamento dúctil de baixo âiguJ.o. Estes
elementos estruturais serão a seguir descritos em seu estilo e
orientação.

5.2.2.1 - Dobras da Fase Principal na NAC

A deformâção principal gerou duas etaPas de dobramento
apertado a isoclinaf (Df e D2) em escaLa microscópica a
megascópica, responsável pela geração da foliação principal. Esta
foliação, cuJa morfologia será descrita mais adiante, desenvolvese em posição plano-axial às dobras, sendo ¡nais propriamente
descrita como clivagem/xistosidade de crenulação 52. Como a
deformação D2 envolveu procesEos de transposição do conJunto Sg //
Sl, exceto em regiões relativamente restritas (charneiras de
dobras) ¡ S2 será considerada subparalela ao bandamento primário
dasrochaseaSl.
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Dobras comprovadamente Dl são raras e foram observadas
apenas em escal-a micro e mesoscópica. São isoclinais e comumente
apresentam eixos com caimento para Norte.
Em perfil, as dobras D2 são geralmente apertadas a

isoclinais, do tipo II de Ramsay (1967), fortemente anisópacas
(Fig. 5.1a) . Em af l-oramentos que permitem boa observação
tridimens ionaJ-, estas dobras comumente apresentam desvios em
relação à geometría cilíndrica, interpretados como decorrentes de
um regime de deformação progressiva com imPortante comPonente de
císal"hamento dúctil: mudanças significativas no ângulo

interflancos em perfis sucessivos da mesma dobra, interpretadas
como produto de seu processo de nucLeação (Figura 5.lb) e
progressivo apertamento; e deflexões do eixo de dobra, sempre
contido na superflcie axial planar, configurando dobras em bainha
(Morales et al ., 1989). À Figura 5.lc mostra o asPecto ovalado
caracterfstico da foliação SO//SL em uma dobra em bainha, na qual
observa-se uma forte lineação mineral (definida por micas e
opacos) suparalela à geratriz da superflcie cônica definida.
Nas escalas meso e macroscópica, o dobramento D2 é
fortement,e assinétrico (em "2", olhando para w/Nw) , e dobras com
assimetria oposta ocorrem apenas corno parasfticas, nos flancos
curtos (invertidos) de dobras maiores, Nas Seções Estruturais B, C
e D (Ànexoll ), é posslvel observar-se a assirnetria do dobramento
macroscópico, exibindo megadobras de comprirnentos de onda da ordem

de 2 kn e amplitudes que chegam pelo menos a 7r5 km.
Onde a superposição D2 sobre D1 é clara, nota-se que
fase

Dl

a

gerou foliação (Sf) mais penetrativa, do tipo
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Figuro 5.1- Fclçõcs ossociodos o dobros D2 (îroçodo sobro fotogrofio I

c

I ivagem/

xistos idade ardosiana, ao passo que a defornação

D2

resultou em clÍvagem/xistosidade de crenuJ.ação. Os padrões de
superposição, geraLmente do tipo 3 ( "dobras em laço") de Ramsay
(L962), são mais facifmente visíveis em rochas com bandamento
composicional bem desenvol-vido. Na Figura 5.2 são mostrados alguns
exemplos de tais padrões observados na pedreira de mármore de
Alpinópolis (ponto 141). Ali, um corte vertical de aproximadamente
15m exibe mesodobras assimétricas D2 com clara superposicão sobre
o dobramento isoclinal Dl.
Através dos anexos IV e v é apresentada a visualização
gráfica da distribuição de atitudes da foliação principal e dos
eixos das dobras associadas, respectivamente. No Ànexo Iv, a Nappe
Àraxá-Canastra foi subdividida em 10 domfnios reLativamente
homogêneos de orientação da foliação princÍpal (o mesmo que plano
axial das dobras), com os respectivos estereogramas (NÀC-L a NAC10) de seus polos. Os rnáximos de concentração dos dez domlnios
mostram a foliação principal (em termos de orientação, o mesno que
superflcie axial das dobras da deformação principal), con 5 a 20
graus de mergulho, exceto nos domínios NÀC -5 e 10, que apresentam
megulhos entre 2Q e 45 graus. São predominantes as direções de
mergulhos para 330 (direção azimutal, ¡nedida no sentido horário,
de 0 a 360 graus) e 225, fortemente controladas pelo dobramento
das faseg tardias. No Anexo V, o estereograma NAC-1+2 mostra a
orientação dos eixos de dobras (e lineação de interseção
S2xS1//Sg), com caimentos na maioria dos casos abaixo de 30 graus
(com máximo de concentração em 10 graus), entre 260 e 330.
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Esta combinação de orientações originalmente suaves de
eixo e superfície axial do dobramento principal faz com que¡
dependendo do posicionamento em relação ao dobramento tardio, uma
mesma dobra da fase principal- pode variar de recuÍlbente para
reclinada ou revirada .

5.2,2,2 - Transporte Tectônico e Seus Indicadores

Cinemáticos

NÀC

Processos de cisalhamento dúctil em materiais
heterogêneos, como as rochas, com suas camadas e grãos (e
agregados ) minerais de diferentes competências, proporciona uma
série de feições deformativas micro e mesoscóPicas que permitem a
inferência da orientação e/ou do sentido do cisalhamento. O
crescimento das descrições destes indicadores cinemáticos ( "shear
gense indicators " ) , em número e variedade na literatura
internacional recente (Simpson & Schmid, 1983t Passchier &
Simpson, 1986i Hanmer & Passchier, 1991), atesta sua imPortância
no .desvendamento da movimentação tectônica.

de estiramento tên sido
interpretadas, com certas reservas' como indicativas da di.reção do
cLsalhamento (Shackleton t Ries, 1984). Segundo o modelo de
cisalhamento simpfes, a direção de máximo estiramento (a grosso
modo definindo a lineação) tende a se paralelizar à direção de
ciEalhamento (Ramgay & Huber, 1983) com incrementos de "strain". À
lineação mineraL tem ampla digtribuição na NÀC' na forma de
orientação linear de grãos ou agregados de ilmenitar magnetita ou
mica branca, contidos na foliação 52, geralmente rnelhor
,

Lineações mineral e
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observáveis nos quartzitos micáceos p-Laqueados ("miL folhas") '
lineação de estiramento observa-se na forma de "boudinage"

A

de

porfiroblastos de turmalina, e na forte orientação dj.mensional de
agregados de quartzo em veios deformados, de carbonato em
mármores, e de fe]-dspato em paragnaisses.
No Anexo v acham-se representadas em mapa e en
estereograma as medidas de lineação mineraJ- e de estiramento na
NAC, Juntamente com lineação de interseção (S2 x S/ /Sg) e eixos
de dobras. Observa-se o comportamento diferencial entre o eixo L2
do dobramento, paraìelo à L2 de interseção, e da direção de
estiramento máximo, indicada pelas L2 mineral e de estiramento.
Estês dois elementos Iineares contidos no plano 32r oÍa coincidem
em orientação, ora são obllquos entre si. TaL Padrão se explica
pela rotação progresseiva dos eixos, na direção de Xt conforrne
prposto no moldeLo de formaçào de dobras em bainha (Cobbold &
Ouinquis, 1980), À direção de estiramento, na maior parte da área,
é marcadamente E-!{ (vide estereogramas NAC-I + NAC-2, no Anexo V)'

exceto na sua extremidade leste (domlnio NAC-2), onde se defLete
Para a direção NW-SE. Esta deflexão não Parece estar relacionada
ao dobramento pós-D2, que é muito suave. Foi interpretada como
resultado de processos de cisalhamento continuado sobre a
anisotropia linear Já formada. Um modelo de deformação, integrando
os diversos elementos geométricos será apresentados ao final do
capltulo 5.
os melhores indicadores do sentldo do cisalhamento,
observados na NÀC, ocorrem nos xistos e quartzo-xistos do Grupo
Canastra, na for¡na de foliações S-C, sempre com indicação de
fr6

E â SE, o plano C, de cisalhamento, é
paralelo ao bandamento composicional e a foliação S é definida por
agregados Lenticul-ares de mica em forma sigmóide, comumente
chamados de peixes de mica (Fotos 2 e 3*¡ . É importante notar que
os dois planos materiaLmente presentes não formam lineação de
interseção pelo fato da foJ-iação S ser sigmóide e assintótica à
foliação C. Bandas de cisalhamento ( "shear bands" ) se associam a
esta trama, se superpondo na forma de planos (C') conjugados
sintéticos ao cisalhamento, porém com efeito extensional na
direção de cisalhamento, ao contrário da foliação S-C (Figura
5.3). A textura resuftante é o aspecto da foliação principal
fortemente anastomosada, origem da denominação infoinal de camPo
de "escama de peixe", xisto 'bhapinha', filito "escamoso" ( "oyster

movimentação do topo parâ

sheLl schist

").

Nos quartzitos ocorre uma feição microscópica
interpretada como equivalente à foliação S-C descrita acima, com
índicação de vergencia consistente com a dos xistos
interestråt.ificados, Nas porções basais da NÀC, os quartzitos são
finamente recristalizados e localmente a dj-minuição do tamanho de
grão é extrema, tornando a rocha translúcida e com fratura
conchóide, onde se desenvolve uma forte lineação de estiramento.
Em Lâmína delgada, em cortes parale).os à L2 e normais à foliação,
observa-se uma forte orientação dimensional do quartzo, definindo
52. Cristais diminutos de mica branca contribuem Para esta
anlsot.ropia planar. Oblfquos a esta trama, fimites de subgrãos e
bandas de extinção coLetivamente definem outro elemento planar
(Foto 4), interpretado como equivalente ao plano s (de S-C)'
É pdg.

17¡, 172

TI7

resuLtado do achatamento.

Além destas feições, em rochas com bandamento
filmes micáceos entre leitos
composicional milinétrico,
quartziticos tomam a feição de peixes de mica interLigados (Figura
s.3).
5,2.3 - FaEes de Defornâção lardiâs de NAC 1O3 e

D4)

todas as escalas, dobras, crenulações e "kink bands" '
alén de estruturas rúpteis, acham-se superÞostas claramente à
estruturação ptanar/linear resultante da deformação principal-.
Coletivamente, estas estruturas serão referidas como "deformação
tardia" e suas caracterlsticas texturais, descritas mais adiante,
Em

evidenciam processos de deformação menos intensa

mais baixas em relação à deformação principal

.

e a temperaturas

Concorrem Para esta

interpretação feições mesoscópicas tlpicas, como o dobramento com
tendência a isópaco, geneticamente relacionado a falhas e sem
geração de foliação plano-axia1 penetrativa.
Na grande maioria dos afloramentos, notam-se uma ou duas
direções de dobras, crenulações e " "kink bands" bands" sobre a
foliação principal, especialmente quando esta mergulha suavemente '

Estes dobramentos apresentam superffcies axiais lngrernes a
subverticais, cuJa Ínterseção com a foliação principal determina a
atitude dos eixos, que tendem a coincidir com o rumo da horizontal
( "strike")
do pLano axial e caimento controlado PeIo mergulho da
foliação principaJ-.
muitos afloramentos pode ser observada a superposição
de duas gerações de dobras tardias, denominadas D3 e D4 por
Em
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Heilbron et aI . (198?) na área enÈre ltaú de Minas e a Serra do
Ferreira, Comumente estas dobras geram um padrão de superposição
do Tipo I ( "domos e bacias " ) de Ramsay (f962), porém com
orientações bastante variadas
Os diagramas das Figuras 5.4a mostram a distribuição
espacial das medidas de eixos e superfícies axiais do dobramento
tardio, incluindo dobras, crenulações e "kink bands ", em toda a
NAC. Há uma forte tendência à distribuição bimodal dos eixos com

uma

( direção
3r5 / L0
concentração aproximada para
az i¡nutal /caimento ) e outra para 360/00. O diagrama dos polos de
superffcies axiaÍs mostram predominância de mergulhos lngremes
para NE e SE, com uma concentração bem definida com atitude
216/7O. Entretanto, não há uma boa separação em termos de
orientação, devido à grande variabifidade de cada fase,
acarretando uma grande superposição em seus campos no
estereograma. Ouando só há um dos dobramentos tardios presentes,
disposto segundo uma orientação intermediária às duas atitudes
tlpicas, torna-se impossível a sua definição como D3 ou D4. Com o
intuito de evitar tal ambiguidade, foram cornpilados dados de 18
afloramentos (7 da NÀC e o restante do SCIP) em que as duas fases
tardias estão presentes e foram ¡nedidos (vide Àpêndice 5.2), Em
cada afloramento, a direção dos dois eixos forma ângulos entre 35
e 75 graus ( rnédia 56 graus). Quando plotados separadamente em
estereogramas (Figura 5.4c), os elementos geométricos das dobras
D3 e D4 definem dois campos nftidos, tanto em termos de eixos como
de superffcies axiais, ficando caracterizadas a ocorrência e as

direções predominantes dos dois dobramentos tardios.
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das duas fases chegou a desenvolver
clivagem plano-axia1, não foram constatadas evidências seguras
Como nenhuma

sobre sua hierarquia. Padrões de eixos curvos são esperados, tanto

para L3 dobrado por D4, como para I-,4, que já se forma sinuoso
sobre dobras D3. A fase com orientação de eixos para N!1,
relativamente mais intensa e de distribuição mais generalizada,
será tentativamente chamada de D3, sendo a outra considerada mais
nova. No finaL deste capftulo esta hierarquia será discutida
conjuntamente com suas implicações cinemáticas, no contexto da
evolução tectônica .
Os dez domlnios estruturais em que a NAC foi subdividida

tlo Anexo v foram definidos com base na atitude da folíação
principal . Cada domínio é relativamente homogêneo com uma
'
superffcie envoltória bem definida e corresponde a grosso rnodo a
um flanco do megadobramento tardio, exceto no domfnio NAC-3, uma
área caracterizada por um padrão de interferência do tiPo "domos e
bacias". A maioria dos diagramas de polos da foliação principal
se dispõe em forma de guirlanda, cujo PoIo corresponde
aproxLmadamente a um dos eixos, L3 ou L4, dependendo da
predominância de D3 ou D4, Em geral há uma boa coffelação entre o
eixo de dobramento ínferido (pi) e as ¡nedidas de eixos e planos
axiaLs tardios de cada dominio, representados Por pontos e cruzes'
respectivamente.

Coletivamente, os domfnios NÀC-l a NÀC-10 definem a
macroconformação geométrica da Nappe Àraxá-Canastra, definida
principalmente por megadobras D3, seccionadas peJ.as falhas
subverticais. Em termos regionais, a área estudada corresponde ao
122

flanco longo meridional da Sinforma de Passos, e à zor'a

de

charneira. O comprimento de onda das dobras de primeira ordem (as
maiores encontradas), observáveis na seção D ( Anexo II), chegam a
cerca de 20 km, com amplítudes de 1,5 km. A parte ocidental da
área estudada corresponde ao flanco de uma destas megadobras
(NAC-f e NAC-2, Anexo IV). Dobras de segunda ordem, ou

ocorrem na Serra da Ventania apresentando
comprimentos de onda de 1a 1,5 km e amplitudes da ordem de 100 a
150 n (seção A do Ànexo II) ' I-,ogo a norte de Guapé, fora da área
de estudo, a frente da NAC se deflete para a direção Nw' passando
a constituir o flanco setentrional da referida rnegassinformal D3'
As dobras D4 são mais raras e suaves, muitas vezes
associadas a "kink bands", manifestando-se relativamente mais
intensamente nas proximidades da serra do Ferreira (domfnio NAc-3,
Ànexo Iv), com comprimentos de onda de cerca de 2kn).
TaLvez como decorrência inerente ao Processo de

paraslticas,

dobramento arpoximadamente isópaco, em muitos casos se observa

uma

refação espacial e genética das dobras co¡n fraturas e falhas
subverticais. A sLtuação mais frequente envolve o falhamento
subvertical ao longo da superflcie axiaL' feição registrada
inclusíve em escala de måpa, como nas falhas do Panorama e dos
Macacos (vide anexo rv), que cortam dois megassinformais ' outras
relações espaciais, tais como falhas transversais, podem estar
reLacionadas ao processo de cavalgarnento ou até a reativações
tectônicas fanerozóicas.

Indlcio das condições de baixa temPeratura atuantes
durante a deformação tardia são texturas de escala microscópica
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em que crenulaçòes D3 e/ou D4 deformam 52 sem destruir o arranjo
básico dos Limites de grãos e subgrãos resultante da deformação
principal . As únicas evidências de distorção do retículo
cristalino dos minerais é a extinção ondulante em charneiras de
microdobras pós-D2, sem recuperação posterior.
5.2.{ - Síntese da Evolução DefornåcLonal da l{AC

Esta unidade tectônica pode ser caracterizada como uma
nappe com extensão aflorante de cerca de L00k¡n medidos na direção
do transporte tectônico, desde a sua frente erosiva em lliclnea
até o extremo NW, na Represa de Peixotos (Simões .& Valeriano,
1990), onde recobre tectonicamente metapsamitos e metapelitos
litológlca e estruturalmente idênticos aos da Unidade Serra do
Chapadão.

A estratigrafia exerceu forte controle sobre a geometria
do conJuntos os metapelitos carbonáticos basais menos competentes

facilitaram o transporte tectônico do Pacote sobreJacente que
inicia-se com camadas de quartzitos puros com até 20 m de
epessura. Isto resultou em um quase paralelismo generalizado entre
a superflcie de empurrão basal e os contatos entre as unidades
mapeáveis ( acamamanto primário) dos quartzitos Para cima (vide
Anexo f). Contatos truncados pelo empurrão basal ocorremr na área
de estudo, apenaa até a base do pacote quartzlticos da Serra dos
Pinheiros para leste, os pelitos basais são Progresaivamente
truncados, chegando o empurrão basal à base do quartztito; para
leater na altura da Serra dos VilLe1as, voltam a reaparecer oE
metapelitos, contornando a Serra do Paredão e seguindo Para norte.
T24

5.5), com deformação muito
penetrativa sin-metamórfica e abundantes indicadores cinemáticos
de intenso cisaLhamenÈo de baixo ângulo, foram formadas como
decorrência de uma intensa deforrnação tangencial regional' que
cuLminou na individua]- i zação da NAC e seu transPorte tectônico.
Durante este processor houve mudança significativa de nlvel
crustal-, com justaposição final da NAC sobre as unidades
As estruturas D1 e D2 (Figura

tectônicas atuaLmente subjacentes, cuJo metamorfismo não passa da
zona da clorita. Durante D2, o transporte tectônico para Leste foi
acompanhado de um efeito de confinamento Lateral de espaço'
resultando no encurtamento (a grosso modo N-S) acomodado pelas
dobras D2 observadas em todas as escaLas (Fígura 5.6). Os aspectos
de acilindricidade das dobras D2 poden estar refacionados à
conjunção destes dois fatores concomitantes: forte cisalhamento
(estiramento) E-w e encurtamento N-s, resultando em um nodelo
cinemático de deformação não plana, em que há forte conponente do
cisalhamento simples, porém com encurtamento ao Longo da direção Y
de st,rain. Marcoux et 41. (1987) mencionam este tipo de modelo (de
evolução de strain constritivo) para explicar a ocorrência de
dobras com eixos paralelos à lineação de estiramento em camadas de

anidrita na base de empurrões. U¡n indlcio deste tipo de

processo

escala mesoscópica é a ocorrência de dobras em bainha tubularee
boudinadas no quartzito da unidade Psamftíca do Grupo Canastra na
região de São Sebastião do Paralso (Morales et al .' 1989).
À fase D3r Que dobra o PLano de empuüão basal (vide
em

é cLaramente pósterior ao auge
metamórfico. Importante dado que falta é a duração do intervalo de
perfis, Anexos II

e III),
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tempo entre D2 e D3r com duas aLternativas: na primeira D3 seria
representada pela continuação (progressão) de D2 em níveis
crustais elevados, interpretação esta que poderia implicar em uma
certa al-octonia durante D3 e uma continuação da constrição lateral

acima mencionada, porém já dobrando o emPurrão basal, dando a
conformação final de "colher" à NÀC. i e na segunda hipótese
haveria Íntervalo de tempo significativo entre as duas fases em
questão, relacionada a outros sistemas de esforços regionais' No
item final deste capltulo as duas hipóteses serão consideradas
comparativamente.

A fase D4, com seus eixos a grosso rnodo N-s, est'aria
relacionada a uma compressão tardia E-W, presente em todas as
ê
unLdades tectônicas, que de forma consensual na literatura,
identificada com a Orogênese Brasiliana.

I2B

5.3 - O

SISTE¡iIA DE CAVAI,GÀ¡{ENIO

ILICÍÙEA-PIUMIII (SCIP)

5.3.1 - Introdução

Esta unidade tectônica é caracterizada por um complexo

imbricamento de escamas de empurrão (vide Anexos I a III)
separadas por superflcies discretas de deslisamento, dal o termo
"sistema de cavalgamento " ( "thrust system", ver Boyer & Elliott
1982). Apesar de serem separadas por zonas de cisalhamento que
frequentemente incluem feições

rúpteis, individualmente as escamas

apresentam um "fabric" interno com grande heterogeneidade de
strain, porém essencialmente drlctil , frequentemente chegando a
intensa recristalização dinâmica, com texturas resultantea
t.ipicamente milonf ticas

.

Como Já salientado no ltem 2.2.2, o SCIP se constitui,
em última anáIise, de uma mistura tectônica que envolveu três
unidades I itoestratigráf icas / l itodêmicas : a Sequência Serra da Boa
Esperança, o Grupo Bambul e associações litológicas do embasamento
alóctone. Devido a esta complexidade, gerão tomados como paradignna

da evoLução deformacional do SCIP os metassedimentos da Sequência
Serra da Boa Esperança. Não so¡nente pela maior distribuição em
área e melhores condições de afloramento, porén principalmente

porque esta unidade estratigráfica aPresenta uma estratificação
sedinentar conspfcua, alternando metaPelitos e metapsamitos. que
registra melhor a deformação em todas as escalas de observação.
O exame meso e microscópico das rochas da Sequência
Serra da Boa Esperança coloca

em

evidência

1,29

um

contraste de estLlo

entre as estruturas e texturas formadas na primeira fase de
defornação (Df) e as que a esta se superpõem. De natureza sinmetamórfica¡ D1 se constitui na "deformação principal" que afetou
todo o conjunto de maneira dúctil e Penetrativa, embora com
intensidade bastante heterogênea. As deformações que se superpõem
å anisotropia planar e linear decorrente da deformação principal
serão, para fins de descrição, coletivamente denominadas de
"deformação tardia". À correlação entre as fases de deformação dos
três compartimentos tectônicos será discutida no item 5.5.
5.3.2 - A Defo¡.nâçåo erlnclpal

(D1)

sua evoJ.ução
geneticamente relacionada a um cisalhamento de baixo ângu1o em
condições de fácies xisto verde, na zor:,a da cl'orita. Como
resultado do achatamento que frequenternente foi intenso, houve a
geração da rlnica foliação penetrativa do conJunto (clivagem
ardosiana S1, com variedades morfológicas), de baixo ângulo.
Àssociadas ao cisalhamento dúctil heterogêneo ocorrem lineações
de estiramento contidas em S1r melhor observadas em geixos e noa
abundantes grânulos dos metapsamitos da Sequencia Serra da Boa
A primeira fase de deformação do SCIP teve

Esperança.

caracterlstica marcante do mecanismo de encurtamento
crustal que atuou neste compartimento tectônico é a de que apesar
da presença marcante da foliação 51, há uma raridade de dobras em
geral e ausência do megadobramento isoclinal recurnbente que
caracteríza a NAC. Por outro lado, seguramente devem ter ocorrido,
ainda que de forma dúctil, empurrões Dl diflceis de serem
Uma

f30

detectados por serem subparalelos ao acamamento sedimentar
foliação milonltica),
mas que complicam a definição
estratigraf ia originaJ. .

(com

da

5.3.2.1 - Dobras Dl e a Lineação de Interseção
Em toda a área de estudo, no ânbito do SCIP' somente
foram observadas duas megadobras com clivagem ardosiana Sl no

plano axials a sinformaL que constiui o "klippe" da Serra da
Tormenta i e uma dobra em "2" (olhando para Norte) na Serra do
Chapådão (vide Ànexo V). são dobras abertas, tendendo a isóPacas'
com ângulos interflancos em torno de 90 graus. Na .sinformal da
serra da Tormenta é clara a dísposição em leque da clivagen: no
flanco suave, que mergulha para Sl{, a clivagem é lngreme e vice
versa. No caso da dobra assimétrica, apenas no ffanco curto a
foliação faz ângulo significativo com a estratificação sedimentar,
ocasionando maior evidência da lineação de interseção entre estes
dois planos, No Anexo V é posslvel a visualização da distribuição
das medidas de lineação de interseção 51 x Sgr em mapa e em
representação estereográfica (SCIP - 2). Nota-se sobretudo uma
grande dispersão, porém corn uma concentração entre Nhl e SW, com
baixos caimentos. Já na porção sul do SCIP é clara a concentração
da ).ineação na direção

Nw.

5.3.2.2-ÀFoliação51
Exceto na proxirnidade de raras dobras observadas da
primeira fase, a clivagen 51 no SCIP apresenta-se subparalela ou
maís fngreme, fazendo ângulos de no máximo 20 graus com o
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sedimentar. Como é de se esperar em um regime de
a deformação,
c j-salhanento, observa-se que quanto mais intensa
maior o parale]-ismo, A morf oJ-ogia da f oliação 51 varia muito
conforme a lit,ologia e a intensidade do cisalhamento associado.
Em metapelitos, a 51 é uma tfpica clivagem ardosiana,
com variações deformacionaÍs: em deformação mais baixa e em
charneiras de dobras D1 (onde talvez haJa participação maior de
processo de deformação por cisaLhamento puro), desenvolve-se com
disposição planar/paraleJ-a, obllqua a Sg, com importantes efeitos
de refração em interfaces metapelito/metapsamito. À dissolução
preferencial do quartzo em planos concentrados, e consequente
concentração residual de mica, opacos e outros minerais ten
importante papel na formação da clivagem neste contexto; com
acamamento

incrementos de deformação, a Julgar pelos efeitos texturais nos
metarenitos associados, a clivagem tende a se tornar subparalela a
S0 e adquire aspecto anastomosado, com desenvolvimento de

fish").
É nos metarenitos quartzlticos puros que melhor se pode
observar a deformação cristalina, pois originaLnente mais de 90t
de seu arcabouço é formado por grãos e grânuJ.os detrfticos de
quartzo monocristalino bem arredondado e selecionado, sen matriz.
Com a deformação, tiveram seu contorno relativamente be¡n
preservado, exceto nos estágios avançados de recristalização
dinâmica. Conforme aumenta a intensidade da deformaçào nestê
Iitotipo,
observa-se uma sucessão de estágios texturais,
decorrentes da relativa importância de diferentes ¡necanismos de
deformação intra e intercristalina, que detemínam a morfologia da
agregados micáceos sigmóides ("mica

I ì2

foliação S1,

seçtundo

os diversos estágios abaixo exemplificados:

- dissolução por pressão (Foto 14), fraturamento e PreciPitação
sintaxial do quartzo na "sombra de pressão" do grão, ou em forma
de veios extensionais; leve orientação dÍmensionaf; nenhuna
orientação ótica.

- dissolução por pressão acompanhada de leve extinção ondul-ante,
maior grau de
evidenciando deformação c ristalo-plástica;
orientação dimensionaL (Foto 5),
extinção ondulante mais forte. acompanhada achatamento dos grãos
de recristalização dinâmica na borda ( protornilonito ) ;

subparalelas ao plano de
cisalha¡nento, logo recristaLizados em massa poligonaL muito fina,
conferindo à rocha uma textura resultante fortemente lenticular
(Foto 6), corn grãos de asPecto alongado ( porfiroc lastos ) co¡n
extinção ondulante, envolvidos por trama anaEtomosada finamente
recrÍstalizada (nilonito) i

- formaçào de

bandas de deformaçào

- migração generalizada do limite de grãos, forte diminuição

do

tamanho do grão, com contatos fortemente suturados nas bordas de

grãos maiores; descaracterização total dos grãos detrlticos
originais; forte orientação dimensional e ótica do quartzoi
desenvolvimento de bandas de extinção oblfquas à orientação
dimensional (Fotos 7 e 8), coerentes com o padrão de foliações S-C
(

ultramilonito

)

.
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5.3.2.3 - Indicadores Cinemáticos de Transporte Tectônico
Lineações de estiramento frequentemente se associam à
geração da foliação e são mais facilmente discerníveis em rochas
portadoras de grânulos ou seixos. Na maioria dos modelos de
deformação adotados para faixas de empurrão e dobramento, em
nlveis crustais rasos, compatíveis com os do compartimento aqui
considerado, o processo de cisalhamento simPles heterogêneo é

(Lister & Snoke, 1984). Neste regime de deformação, o
cisalhamento é mais intenso em determinados planos ou zonas, nos
quais a posição do eixo X (direção de máximo estiramento) do
elÍpsóide de strain tende a se orientar paralelamente à dlreção de
cisalhamento. Em macroescala, esta se traduz por direção de
predominante

transporte tectônico no caso de nappes e escamas de ernpurrão '
Seixos, grânulos e outros obJetos, quando deformados por
cisaLhamento simples, frequentemente se tornam fortemente
alongados definindo a Iineação de estiramento contida na foliação

51. Este elemento geométrico medido no campo fornece indireta e
aproximadamente a orientação do eixo X de deformação e do
transporte tectônico. Restrições a esta interpretação rnais
sirnplista são efeitos de rotação da lineação, sempre contida na
foliação, pelo cisalhamento extremo ern condições muito dúcteis'
A distribuição da atitude das 1Íneações de estirarnento,
obervadas em grânulos e seixos deformados Provenientes do SCIP
( representadas em mapa e estereogramas no .Anexo v), torna possível
a definição de dois domfnios:

-SCIP-I: abrange a porção meridional da área, incluÍndo
L34

os

"klippen" das Serras do Tabuleiro e da Tormenta' e a escama
tectônica que vai na direção wNw-EsE da serra da Tromba até o bico
Ieste da Serra da Boa Esperança' Neste domínio, as lineações
definida de baixos caimentos para
os eixos de dobras Dli

apresentam uma concentração bem

o quadrante Nw, acompanhando

r gue abrange o restante do SCIP, inclusive o "klippe" da
Serra dos Cristais, mais a leste. Neste domlnio, há uma grande
dispersão das orientações, sem predominância definida para
-SCIP-2

nenhuma direção

.

É inportante notar que o dobramento que afetou o
conjunto 51/1,1 // Sg, frequentemente com megadobras a ângulos
interflancos em torno de 9O graus, por si só induziria a
imPortantes rotações da lineação de estiramento. Isto apenas no
caso do domlnio SCIP -2, pois no SCfP-1 o dobramento tardio foi
coaxial , ou seJa, com eixos subparalelos a r,1. o padrão de
lineações do estereograma SCIP-2 (Anexo v) não 3e apresenta
disposto em forma de cfrculo mínimo ou setor de cone' como
esperado em casos de dobramento flexural sobre lineações
preexistentes (Ramsay, 1960). Isto possivelmente decorre de vários
fatores, tais como! a acilindricidade das dobras; a Presença de
outra fase tardia de dobramento, com direções obllquas (vide item
5,3.3, Deformações Tardias); ou ainda a atuaçào de mecanismos de
dobramento mais complexos que aqueles puramente rotativos em torno
do eíxo, como por exemplo flambagem e deslizamento flexural ( Hobbs
et al ,.1976).
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Visando minimizar a inf l-uência do dobramento tardio no
domlnio SCIP-2, foi realizado tentativamente o basculamento da
lineação de estiramento à posição horizontaf, supostamente prévia
ao dobramento, utíIizando-se a Rede de Wulff, segundo dois métodos
alternativos:

a) horizontalização utilizando com eixo de rotaçào o eixo "medio"
do dobramento tardio, a grosso modo N-S (ver item 5.3.3),
definido através dos diagramas estereográficos da foliação S1
(Anexo Iv) . Como o eixo de rotação apresenta caimento, a operaçào
é feita em duas etapas ( "two tilt problem", vide Bucher, 1944):
rotação do eixo do dobramento à horizontal (e, passivamente,
rotação de S1/L1); rotação de 51 (e Lt) à horizontal (Figura
5.7a)

.

b) rotação simples segundo a horizontal (linha de -strike') da
foliação 51 em que a lineação está contida. Este método, em
princfpio, parece mais realista na reconstruçào da situaçào prédobramento (Figura'5. 7b) .

Neste estudo foram selecionados 50 afloramentos em

que

medidas de lineação dê estiramento foram acompanhadas da medida da

foliaçåo em que estavam contidas (Apêndice 5.2). O resultado é
mostrado na Figura 5.7, onde se acha representada ern maPa e
diagrama de roseta a distribuição do rumo da lineação de
estiramento após a aplicação dos dois métodos.
Àpesar de que nenhuma destas aproximações restaura

fielmente o dobramento tardio, de fato há uma certa tendência de
diminuição da dispersão da lineação de estiramento, pelos dois
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métodos, ficando as medidas concentradas entre 040 e 140' No
Apêndice 5.3 nota-se, através do desvio padrão do azimute da Ll
(de 0 a 180), que a dispersão diminui especialmente na escama
inferior pelo método "a", com maior concentração para ESE' Neste

os quartzitos interestrati f icados aos filitos
proporcj.onam o dobramento mais regular e restaurável do que a
escama superior, com maiores proporções de metaPelitos e

domlnio,

metaconglomerados

.

Em slntese, não se pode precisar a direção global de
transporte tectônico, porém os indícadores cinemáticos observados
sugerem transPorte tectônico principal vergente para direções
entre 040 e 140, talvez mais precisamente para ESE. À dispersão

Ll de estiramento Pode ser atribulda a
varios fatores, corn posslveis efeitos de rotação por cisalhamento
da lineação dentro do pJ.ano s1 ou dobra¡nentos tardios
influenciando significativamente na orientação do etipsóide finito
de strain. Outra PossibiLidade é a existência de um padrão de
orientação da Ll de estiramento originalmente heterogêneo.
observada na orientação de

5.3.3 - Defornações

Pós-D1

Dobras de duas orientações e um complexo arranJo de
cavalgamentos se superpõem ao conjunto S1/L1, de forma que a
estruturação finaf do SCIP pode ser descrita como um conjunto
Ínbricado em que cada escama tectônica tem sua trama interna
composta por 51 e L1. Na maioria das vezeg as falhas truncam o
conJunto

Sl/Ll e não raro truncam as dobras N-S pós-Dl'
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5.3.3.1 - Dobras Pós-D1

Na grande maioria dos afloramentos é possível a
observação de uma ou duas direções de dobramentos sobre a foliação
51. São dobras, crenulações, kinks e ondulaçòes suaves a abertas,
sem desenvolvimento de cJ-ivagem de crenulação (Foto 9) '
Frequentemente fraturas e falhas se associam à superflcie axial
destas dobras, via de regra de mergulho lngreme.
À Figura 5.4b apresenta medidas de eixos e superfícies
axiais de dobras, crenulações e kinks sobre a foliação 51 en todo
o SCIP (dados no Apendice 5,1). Assifi como na NAC, duas gerações
de dobras sobre 51 apresentam ampla dispersão em suas orientações,
ta¡nbém com superposição em seus campos de distribuição espacial .
Na Figura 5.4d se acham representadas atitudes provenientes apenas
de afloramentos com interferências dos dois dobramentos (Apêndice
5.2). Nestê diagrama fica evidenciada a existência de um conJunto

eixos de caimento suave N-S, e outro com eixos de
caimento suave entre E-W e NW-SE, ambos com suPerflcies axiais
fngremes. O ângulo médio entre a direção dos respectivos eixos é

de dobras

com

de 71 graus.

Iv se acham representadas as estruturas pós-D1
no SCIP que, em função do padrão de dobramento foi subdividido em
I domfnios estruturais, com os respectivos estereogramas (SCIP-1 a
SCIP-8). Desta forma, podem-se definir¡ 3 do¡nlnios na parte sul
com predominância da fase com eixo Nwi quatro domfnios (escamas
tectônicas (SCIP-4 SCIP-6, SCIP-7 e SCIP-8) com predominância da
'
fase com el-xos N-Si e um domlnio (SCIP-s) onde ocorre a Junção dos
No Anexo
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dois conjuntos, com notável interferência das duas fases, do tipo
domos e bacias.
São estruturas pós- auge metamórfico, pois não criam
foliação plano-axial e as distorções nos retículos cristalinos não
apresentam sinais de recuperação, indicativos da baixa temperatura
atuante durante e após a deformação.
5.4 -

O Dolff¡fro

AUTóCTONE

Domfnio Àutóctone é comPosto pelo embasamento
granito-gnáiss ico (greenstone) autóctone, recoberto pelo Grupo
Banbul em toda a área de estudo. Mais para oeste, em Fortaleza de
Minas, o empurrão basal da NÀC corta o GruPo Bambuf, que se acunha
tectonicamente na altura de lta(t de Minasr e passa a correr

O

diretamente sobre o e¡nbasamento (Simões & vaLeriano' 1990).
5.11

.1 - Evolução Dêformaclonal do OruPo Banbul

Essencialmente, o GruPo Bambul é de litologia Pelltica
con intercalações carbonáticas e interdigitações de conglomerados
e diamictitos, que à época da deformação ainda não haviam sido
metamorfiaados e provavelmente recém depositados. Este conJunto

configura um Pacote de competência muito baixa, tanto em
comparação aos quartzitos que o cavalgam, como aoa gnaisses .por
ele recobertos.
TaI litotogia desfavorece muito a qualidade de
exposiçõee, as quais na área investigada eão raras e
profundamente intemperizadas, quando não recobertas por águas da

represa de Furnas (vide

Ànexo

I).
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Os

poucos locais con maior

concentração de afloramentos,

mesmo

que intemperizados' situam-se

onde o relevo é sustentado por frentes de empurrão ou "klippen"
quartziticos como em Carmo do Rio Claro e Cristais, por exemplo '
Fora destes locais, praticamente apenas em cortes de estradas e
voçorocas são encontrados afLoramentos.

5.4.1.1 - À Deformação Principal no

(D1)

todo exibe uma clivagem ardosiana
(Sf) penetrativa, bem desenvolvida em todos os litotipos' Nos
metaconglomerados e metadiamictitos, observa-se que esta foliação
(Sf) tem sua origem associada ao achatanento de seixos e
frequentemente de seu estiramento, chegando à definição de uma Ll
O Grupo Bambul como um

de estiramento. Em metassiltitos finamente laminados, observa-se
que S1 se forma em posição plano axial de crenulações apertadas
sobre a laminação, com desenvolvimento de uma lineação de
interseção 1S1 x Sg).
Às estruturas acima são referidas como pertencentes à
fase Dl de deformação que mostra um nltido gradiente de
defornação, com a consequente variação de estilo estruturaL'
conforme a distAncia do corpo principaL alóctone do SCIP' O
empurrão basat de "k1ippen" nais avançados, como os de Cristais e
de Carmo do Rio Claro' trunca a foliação 51 do Grupo Bambuf
subjacente, mais fngreme, sem provocar deflexões (vide Seção J,
Anexo III).
Já nas proxinidades do corpo principal do SCIP' a
clivagem S1 do Grupo Bambuf, aLi comPosto Por metassiltitos e
ardósias, tende a tornar-se paralela ao emPurrão basal
sobrejacente, com desenvolvimento de Sl no plano axial de
1-4L

microdobras recumbentes apertadas sobre a laminação de
metassiltitos (ponto 1611, Foto 10).
No anexo IV, a foliação 51 no Grupo Bambuí é
representada em forma de estereograma, segundo quatro domlnios
definidos con base na sua atitude predominante. Os padrões de
atitude observados são definidos pela distância à frente aLóctone
e pelo padrão dos dobramentos tardios.

BÀM-l! compreende uma estreita faixa de ardósÍa do Grupo
Bambul , separando a NAC do embasamento autóctone (parte
oeste da área estudada). Mostra atitudes de 51, em função
do dobramento tardio, com mergulhos fngremes para NE e SW;
BAM-2: constitui a área ao redor de Carmo do Rio Claro,
onde a foliação 51r também afetada por dobras e crenulações

tardias, tem seu máximo de distribuição

com mergulho

de

40

graus para a direção 247;

! separada do domlnio anterior por uma extensa
planlcie sem afloramentos, parcialmente coberta pela
RêpreBa de Furnas, abrange a porção mais próxima do SCIP,
BÀM-3

tectônicas de ardósia do Grupo Banbul na
sua base. Em razão da influêncía do conjunto alóctone,
mostra mergulhos mais baixos, da ordem de 25 graus para å

incluindo

mesma

êscamas

direção

,

BN,!-4: abrange a área a oeste da represa de Furnas, na
porção NE da área de estudo, onde amplos dobramentos
tardios são a causa da dispersão observada, com seus
r+2

flancos mergulhando Para SE e

Sw'

5,4,1,2 - A Lineação Ll de Estiramento

A ocorrência de lineação de estiramento, contida no
pÌano S1, restringe-se às exposições de metaconglomerados e
Claro (B.Aü-1r Anexo
V), pois na área de cristais, outra àrea com exposições de
metaconglomerados, a deformação muito.suave não ocasionou a
formação de Iineação de estiramento. Em metaPelitos a granulação
fina impede a observação segura da feição considerada. Desta
forma, no domfnio BAM- 1 a tineaçõao de estiramento apresenta
varíações em torno da posição "dortn-diP" en relação a 31, ou seja'
caimentos suaves para a direção w ( Ànexo v).
metågrauvacas das proximidades de Carmo do Rio

5.4 . 1.3

-

Deformações Tardias

a S1r são observadas duas orientações de
dobras suaves e crenulações: uma com eixos N-S e outra Nvl - w,
presentes nos quatro domlnios em que o Grupo Bambul foi
subdividido (Anexo Iv). Nos domlnios BAM- 1 e BÀ!t-2, foi observada
apenas a fase com eixos entre W e NVl, ao passo que nos outros dois
domfnios há a interferência desta con a fase com eixos orientados
para I7O, em média (analogamente ao que acontece com a NAC e o
SCIP). Os estereogramas mostram ainda medidas do plano axial de
SuPerpost,as

dobras superpostas a 51r com mergulhos lngremes.

o estilo com tendência
a isópaco. Às dobras e crenulações litw têm charneiras mais
arredondad.as, ao passo que a fase N-S aPresenta charneiras mais
Em ambaÊ

as orientações, é

-1

_r.fÀ)J

comum

angulares, com frequentes dobras em caixa e "kinks

bands

"

conjugados.

5.4.2 - Estruturas no Enbesemento Autóctone
é composto Por terrenos antigos
(Àrqueano e Proterozóico Inferior) extensamente retrabalhados na
Orogênese Transanazônica. Apesar desta infraestrutura não ter sido
O embasamento autóctone

objeto de estudo detalhado, são colocadas algumas observações
feitas
em rochas ptutônicas pós-tectônicas do Ciclo
Transa¡nazônico, principalment,e do Granito Porto llendes (Fonseca et
al ., 1979, Teixeira, 1985; Teixeira et al ., 1985). Nestas rochas
haveria, em princfpio, pouca interferência de padrões de
deformação prévios, pelo menos aqueles relativos à orogênese
transamazônica.

Em todos os locais de afloramento deste conjunto
J-itológico, observam-se apenas efeitos rúpteisr tais como

fraturamento e
pseudotaquÍ I itos

falhamento, com geração de brechas

e

.

Pseudotaquilitos (material vltreo originado da fusão
pelo calor de fricção) foram observados associados ao falhamento
dos granitóides pós-tectônicos da orogênese Transamazônica, como
por exemplo no ponto 1554, no extremo leste da área de estudo
(Ànexo I), Neste Local' o granito Porto Mendes aPresenta duas
direções de planos de falhas e fraturas, N60W e N608, co¡n
desenvoLvimento de zonas de até 5 nm de espessura de ml-crobrecha e
ps€udotaquiL ito, que chega a preencher microfraturas adJacentes

L44

aos planos de falha principais (Foto 11). Não foram observadas
estrias ou outros indicadores de direção de movimento. Como
hipót,ese, as duas direções poderiam ser interpretadas como
transcorrências conjugadas e enquadradas no contexto da compressão
regional E-W, direção do plano bissetor do diedro agudo (30
graus

)

Em outro exemplo, na Faz. Pedreira, situada a 3 km a N
de Boa Esperança (Pto. 1648, anexo I), o Granitóide Porto Mendes

mostra-se intensamente fraturado e falhado segundo duas
orientações de planos, ambas com direção NE e mergu.Lhos médÍos
e SE. Estruturas associadas ocorrem como zonas com
brecha de espessura nilimétrica, espelhos de falha com material
fino e escuro (pseudotaquilitos?). Estrias, quando ocorrem, formam
ângulos entre 22 e 72 graus em relação à horizontaJ. dos pJ.anos de
opostos para

NVù

falha

individuais. E¡n duas fal-has, ressaltos assimétricos
( "sl-ickensides " ) indicam movimentação normal na componente de

mergulho do reJeito.
Em

o

slntese, as poucas estruturas observadas

embasamento tem se comportado de maneira

rúptil

sugerem que

desde

o final

do

Transamazônico. De maneira geral o Grupo Bambul amorteceu os

esforços resultantes da tectônica de descolamentos rasos ( Co!,tard,
1983)' evitando sua propagåção para o embasamento gnáissico'

5.5 - sfllrEsE DA Evor.uçÀo
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Do cotfitttxro E

suA

TIÍTERPRETAçÃO Crl¡EUÁTrCÈ

Comparando-se

a geometria das fases de deformação e

14'

sua

cronologia em cada unidade tectônica, depreende-se que nos três
donínios há diversas similaridades, resu.Itantes de uma evolução
tectônica parcialmente comum, com diferenças que podem ser
atribuídas ao nível crustal , competência e posicionamento de cada
conJunto litológico.
Um importante aspecto a ser enfatizado é a semelhança de
padrão estrutural nas três unidades tectônicas, que pode ser
resumida, com variantes, no seguinte esquema: a ocorrência de uma
fase de "deformação principal", precoce e sin-metamórfica, que
produziu a foliação principal do conjunto e estruturas lineares
associadas ao desenvolvimento da tectônica de empurrão; e a
ocorrência de "dobramentos tardios" dispostos em duas orientações
preferenciais.

5.5.1 - Deformaçåo PrlncLpal

A defornação principal , a julgar pela distribuição das
atitudes da foliação principal e da lineação de eatiramento (e
mineral), está relacionada a importantes processos de encurtamento
crustal , que resultou em cisalhamento de baixo ângulo, cul¡ninando
no desenvolvinento de Justaposição de êscamas tectônicas com
transporte geral. do topo de w para L.
Na NAC, a deformação principat se deu em nlveis crustais
relativamente mais profundos, atingindo condições de mais alta
temperatura, resultando em distribuição maior da deformação
dúctil, com recristalização dinâmica generalizada do quartzo e
dobramento associado a processos de cisalhanento subparalelo ao
plano axial; a componente horÍzontal do transporte tectônico é de
l-46

no mínimo de 100 km (Simões & Valeriano, 1990), com
posicionamento final da NAC no topo de toda a pilha tectônica

formada. À componente vertical desta movimentaçào tem sua
expressão no contraste metamorfico da NAC ( zona da biotita da
facies xisto verde à fácies anfibolito) em relação ãs unidades
subJacentes ( zona da cl-orita).
Na unidade aIóctone inferior (scIP), o cisalhamento de
baixo ângulo associado à deforrnação principal. se deu a
temperaturas mais baixas, resultando em maior heterogeneidade da
deformação. A superposição das estruturas, a exemplo da NAC,
também

evidencia

uma

evolução relacionada ao encurtamento crustal

coevo à dirninuição de temperatura. Desta forma, os estágios

iniciais, dúcteis, se processam com a formação sin-metamórfica de
uma fotiação penetrativa 51 com tendência à paralelização ao
pellticos e
acamamento sedimentar. A alternância de leitos
psamlticos da Sequência Serra da Boa Esperança provavelmente
exerceu importante controle na deformação, servindo como planos de

deslisamento interestratal . com a continuação da defornação, já
em ambiente relativamente mais raso, o encurtamento crustal se
processa por meio de dobras sobre 51 e superflcÍes de empurrão

dÍscretas, resultando em um complexo imbricamento de escamas
tectôncias. Todos estes processos deformacionais ocorreram com o
envolvimento e incorporação de escamas tectônicas do etnbasamento
e de sua cobertura (Grupo Bambul). À grande dispersão da
orientação da lineação de estiramento pode ser creditada a
rotações posteriores à sua f orrnação, a grosEo modo indicando
transporte para E (entre NE e SE).
L41

autóctone' a deformação principal atuou
sobre um conjunto litológico de baixíssima competência, . pela
grande predominância da fácies pelltica. Mesmo os diamictitos 'e
conglomerados, com grande proporção de intraclastos e de matriz
pelíticos,
também apresentam comportamento mecânico pouco
competente. A julgar pela distribuição da foliação S1 desta
unídade, a deformação está relacionada aos cavalgamentos
sobrejacentes, resultando em evidente . gradÍente deformacional.:
longe do conjunto aJ.óctone, o dobramento é suave, com planos
axiaís lngremes e pouca deformação penetrativai nas proximidades
do conJunto alóctone, 51 é menos lngreme e as dobras sobre S0 mais
apertadas, com desenvolvimento de forte lineação de estiramento
com caímento para W. A ocorrência de planos de descolamento,
diflceis de serem detectados, não é descartada. Entretanto, em um
local, na entrada da cidade de Cristais, foi observado o contato
basal sobre o embasamento, sem evídências de cisalhamento,
À Figura 5.8 ilustra uma correlação interpretativa da
deformação principal
nas três unidades tectônicas até a
Just.aposição final por cavalgamento. Tal modelo baseia-se em duas
No Grupo Banbuí

premissas

s

a) a correlação da fase D2 da NÀC com a fase Dl do SCfP' visto que
ambas são produto de intenso cisalhamento dúctil de baixo ângulo
sin-metamórfico, dirigido a groaso modo para LeEter porém em
nfveis crustais diferentes até a época do auge do metamorfismo. Ao
passo que as porções basais (atualmente) da NÀC atingiram a fácies
xisto verde (zona da biotita), gradando para fácies anfibolito no
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topo, as rochas metas sedimentares do SCIP não passaram da zona da
cl"orita;
b) a sedimentação do crupo Bambuí se deu quando pelo menos parte
da Sequência Serra da Boa Esperança já havia adquirido a foliação
51. TaI assertiva baseia-se na frequente ocorrência, nos
metacongl"omerados do Grupo Bambul, de seixos deformados do
metarênito daquela unidade, mesmo em locais em que esta está
Praticamente indeformado. Por exemplo, as Fotos 14 e 1,5 provem i"
dois seixos constituldos pelo metarenito da Sequência Serra da Boa

Esperança, em um afloramento ( 1701, próximo a ltaci)
do
met,aconglomerado polimltico do Grupo Bambuf: na Foto 14, o
mêtarenito é pouco deformado, mostrando apenas dissolução por
pressão e leve extinção ondulantei em contraste, o seixo da Foto
15 exibe forte foliação, discordante em relação à cJ.ivagem na
matriz, associada a extinção ondulante generalizada no quartzo e
desenvolvimento de recristal- ização dinâmica nas bordas e no
interior dos grãos detrlticos originalmente monocristalinos . Neste
afloramento, distante do empurrão basal do SCIP, a matriz do
metaconglomerado mal apresenta clivagem ardosiana.

A deformação principal na NAC e no SCIP foi decorrência

do encurtamento crustal que cuJ.minou no ímbricamento destas
unidades tectônicas sobre o Grupo Bambul, iniciando

duas
sua

deforrnação.

5.5.2 - Defornações lardl,aa

Pogteriormente à
JustaposJ-ção tectônica
cavalgamentos, todas as unidades tectônicas ( Ànexo Iv)
l_50

via
foram

afetadas por duas gerações de dobramentos pós -metamórf ì-cos com
superffcies axiais íngremes: uma com eixos N¡{ a W e outra com
eixos N-S. Possivel-mente, a fase de deformação com eixos Nw está
ligada aos estágios finais do imbricamento por empurrões '
resultante da restrição lateral de espaço, com o avanço do
conjunto alóctone, Já dobrando a foliação principal das unidades e
dobrando os pl-anos de cavaì-gamento. À fase de deformação com êixos
N-S, mais fraca, representa os estágios finais da compressão E-W,
superpondo-se às demais gerações deformativas.
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SUAS TMPLTCAçÕES TECTô¡ITCAS

rNrRoDUçÃO: ÎR.âBALHOS ÀNÎERIORES E OBd'ETMS

A metodologia K/Ãr tem sido amplamente utilizada

em

terrenos orogênicos para o reconhecimento de padrões temporais e
espaciais sobre o resfriamento regional a partir do auge
metamórfico (e.S. Àrmstrong, 1966¡ Anderson, 1988). São
espêcialmente utiLizados separados minerais, tais como hornblenda,
biotita e mica branca, cujas temperaturas crlticas de fechamento
isotópico são relativamente restritas e conhecidas (Dodson, 1973).
Na área de estudo "strictu sensu", até o presente
trabalho, somente há deter¡ninações K-Ar no embasamento autóctone
próximo a Boa Esperança e a sul de Alpinópolis e carmo do Río
CLaro. Entretanto, em uma perspectiva geográfica ¡nais arnpla,
existem determinações K/Ar em quase todas as unidades tectônicas!

F, et aI.' 1983; Correia et al.
1982¡ Correia, 1986), no embasamento e cobertura do cráton São
Francisco (Teixeira, 1985) e no Complexo CamPos Gerais (Teixeira
et af., 1989), a oeste, leste e sul da área de estudo,
na

Nappe Àraxá-Canastra (Machado

respectívamente

.

Do conjunto de dados acima apontados,

é possfvel apontar

algumas tendências de idades de resfriarnento, conforme a unidade
tectônica considerada e sua locaLização (Figura 6.1), aPesar da

grande diversidade de materiais analisados e
ra2

metodologias
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ISTAÌS

empregadas

:

-Porção estruturalmente superior da Nappe Araxá-Canastras

Determinações em rochas do Grupo Âraxá, todas
dist,ribufdas a oeste de Passos, relacionam temporalmente o
resfriamento da Nappe Araxá-Canastra à orogênese Brasiliana, no
intervalo entre 566 e 674 Ma (Correia et al . 1982; Correia, 1986;
Machado FiLho et aL, f983), Uma compilação destas datações é
aPresentada no Àpêndice 6.1a.

- Enbasamento do Cráton do São Francisco

A Julgar pelo padrão de resfriamento na porção
meridional do Cráton do São Francisco, estudada por Teixeira
(1985), o gradíente térmico responsável pelo metamorfismo de grau
incipiente do Grupo Bambul, durante a Orogênese Brasiliana, não
foi suficiente para abrir os sistemas isotópicos K/Ar (biotita'
anfibólio) no e¡nbasamento cratônico. Desta forma, este substrato
fornece consistentemente idades de resfriamento do final da
Orogênese Transamazônica,

-

por voLta de 1800 ¡la.

Complexo Campos Gerais

forna geral, a porção norte desta unidade fornece
um amplo espectro de idades aparentes K-Àr, talvez em parte
decorrência da diversidade do material anaLisado (vide Àpêndice
6.lb) , porérn sempre mais antigo que 915 Ma (biotita) . Duas
De uma

detenninações em rocha

total

(

LL27

e

1429 Ma) sugerem episódios de

resfriamento no Proterozóico Médio, ao passo que concentrados
L54

de

sul de Carmo do Rio Claro,
e de 1183 Ma, nas proximidades de Boa Esperança. Àinda que . com
hornblenda fornecem ídade de 1987 Ma, a

grande dispersão temporal, estas datações (Àkimoto, 1988; Teixeira

et âl ., L989), em parte corroboradas pelos dados Rb/Sr destes
trabalhos de reconhecimento, indicam uma atividade térmica de
ânbito regional no Proterozóico Médio. Àdicionalmente, os dados
apontam para a inexistência de aquecimentos significativos do
domlnio durante a Orogênese Brasiliana. Este quadro, em comparação
com o resfriamento brasiliano da Nappe Araxá-Canastra, como )á,
apohtado por Teixeira et al . (1989), indica claramente a sua
aloctonia sobre um substrato rel-ativamente 'frio", não afetado
termicamente pela Orogênese Brasiliana. Mais para sul , observa-se
gradual nas idades de resfriamento no Cornplexo
Campos Gerais guer nas proximidades da nappe granulltica
varginha-Guaxupé, apresenta Já idades da Orogênese Brasiliana,
Este breve panorama permite coÌocar algumas
um rejuvenescimento

considerações sobre a representatividade dos dados geocronológicos

até então disponfveis:
Não existem dados que permitam inferências quanto ao
resfriamento de rochas provenientes do Sistema de Cavalgamento
I lic fnea-niurnhi, ou seja, da Sequência Serra da Boa Esperança e
das lentes do embasamento alóctone associadas. Esta informação

constitui

uma importante lacuna no conhecimento,

pois Permitiria

checar se o resfriamento desta unidade tectônica ocorreu em temPos

prebrasilianos, a exemplo da porção setentrional do
Campoa

Gerais e da região cratônica próxina;

155

complexo

- Os dados geocronológicos referentes à Nappe Araxá-Canastra
somente contemplam sua porção superior, ou seja, as rochas
atribuídas ao crupo Araxá, inexístindo dados da porção inferior
(Grupo Canastra) desta unidade tectônica;

- Teixeira (1985) teceu una revisão pormenorizada dos resuLtados
do vários métodos de datação geocronológica ( isotópica e
paleont,ológica ) até então realizados no Grupo Bambuf. Podem ser
considerados como consenso aplicáve1 a toda a sua extensão
geográfica, dois limites temporais: sua sedimentação é considerada
do Proterozóico Superior, tendo iniciado no máxi¡no há cerca de
10OO Ma; e, por volta de 600 Mâ, deu-se um reJuvenescimento
isotópico decorrente do auge do metamorfismo Brasiliano, cuJos
efeitos terminais se fizeram presentes até o eo-Fanerozóico.
No Estado de Minas Gerais, mais especificamente, a
sedimentação do Grupo Bambuf tem como idade máxima datações K-Àr

de rochas básicas que indicam 980 +- 21 Ma (gabro, rocha total)
na região de Santa Luzia (Parenti Couto et al ., 1983), e 673+-22
(diabásio, plagioclásio), em Formíga (Teixeira, 1985). Datações
peJ.o método Rb-Sr em locais menoa afetados (mas não isentos) do
anquimetamorfismo brasiliano indicam idades de diagênese por volta
de 640 Ma para aeus estratos basais (Thomaz Fi1ho, 1976; Cordani
et al ., 1978¡ Parenti Couto et al ., 1981).
Em vista dos aspectos mencionados r o preaente trabalho
Propôs-se a realizar datações em concentrados minerais
Provenientes de rochas da Sequêncla Serra da Boa Esperança,
portadoras de mica branca, do Grupo Canastra (mica branca) e do
embasamento alóctone (hornbtenda e muscovita) e autóctone
156

(biotita).
As amostras estão geograficamente alinhadas de modo a
fornar um perf iì. K/Ar de direção aproximadarnente E-w, no sentido
de detectar possíveis tendências e descontinu idades com a
final-idade de colocar restrições temporais ao modelo de
empilhamento tectônico proposto .
6.2 -

DADOS OBTIDOS

Foram realizadas dez determinações K-Àr segundo

os

métodos convencionais em uso no Centro de Pesquisas
Geocronológicas do IG-USP: a determinação do potássio é feita
através de fotômetro de chama, com duas leituras intercaladas às
determinações de uma solução padrãoi a determinação do 40Àr, após
fusão da amostra en linha de ultravácuo, purificação e mistura com
gás t.raçador (384r), é realizada através de um espectrômetro de
massa MS-l do tipo ReynoLds, de fonte çfasosa, com leitura das
razões via computador em linha. O procediment,o analftico detalhado
encontra-se descrito em Kahrashita et al . (1983). As constantes de
decaimento para o 40K são: \, = 0,581 x 10-10 .no -1, e À. =
4,962 x 10-10 .tro-l lsteiger & Jager , !g77 rn! Faure, 1986), e o
seu teor é calculado com base na abundância atual de 0'01167t.
Às principais caracterfsticas das amoatraa analisadas,
sempre na fração entre 60 e 100 mesh, tais como localização'
Litotipo, unidade litoestratigráf ica e mJ.neralogia estão listadas
na Tabela 6.1, e os respectivos resultados analfticoÊ apresentados
na Tabela 6.2¡ os dados obtidos podem ser apreciados no mapa
tectônico regional da Figura 6.1 ( Juntamente com os dados
Preexistentes da literatura) e na seção eaquemática (Figura 6.2)'
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onde são representadas as relações de contato entre as unidades
tectônicas amostradas.
6,3 -

Ar¡ÁLrSE

6.3.1 -

E

TNTERPRETAçÃO DOS DADOS

Determl.nações em

blotLta e anflbólLo

Apesar de coerentemente prebrasilianas, as idades
aparentes obtÍdas em hornblenda e biotita a partir de amostras do
embasamento alóctone e autóctone, respectivamente. são colocadas
em suspeição devido ao seu baixlssimo teor em Potássio (Tabela
6.2) . Tal teor pode ser devido a substituições retrometamórficas
da biotita por cLorita e da hornbfenda por actinolita (Foto 12) e
clorita. A amostra CRI-CVùM-4a, do embasamento autóctone, indíca
uma idade aparente (em biotita) de L727+-L00 lta. APesar dos
problemas anallticos e da alta margem de error o valor é coerente
com as idades de resfriamento tardi-transamazônicas Para o
embasamento cratônico, obtidas por Teixeira (1985). A amostra
CRI-CI{M-4a do enbasamento alóctone indicou idade aparente de
225L+-26 (em hornblenda). En conJunto com os dados Rb-Sr (CaPftulo

3), que apesar de tanbém não serem definitivos, o valor obtido
converge para a caracterização daquele conJunto litológico como
embasamento, afetado

pela Orogênese Transamazônica.
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Tabela 6.1: Localização, Iitologia e posição estratigráfica e
tectônica das amostras datadas pelo método K-Àr. t - Àmostra
col-etadå fora da área de estudo; coordenadas UTM segundo IBGE,
foLhas topográficas escala 1:50.000. OBS.: Seq. SBE =' SequêncÍa
Serra da Boa Esperança

.

6.3,2 - Deternl.nações en mica branca
6.3.2.1 -

NÀC

Apesar da grande dispersão, os dados obtidos em mica
branca confirmam a tendência de idades aparentes brasilianas para
a NAC (Correia et al . 1982; Machado Filho et al . 1983), situandose as amostras do Grupo Canastra no tempo entre 595+-7 e 673+-27
Ma.

6,3.2.1 -

SCrP

à Orogênese
Brasiliana, porém observa-se uma discrepância entre os valores
As idades aparentes também são relacionadas

para os metassedimentos da Sequência Serra da Boa Esperança (três
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determinações), entre 567+-7 e 588+-15 Mâ, e a idade
costas,
s igni f icativamente mais aLta, de 659+-8 Ma, para o xisto
considerando-se o erro máximo de 2,5t para estas amostras.
Na análise da grande dispersão para os dados da NAC
(Ievando-se em conta erros de até 48) e a discrepância observada
no SCIP, devem ser l-evados em conta os fatores que influenciam no
sistema K-Ar em micas. Em faixas orogênicas, dois processos são
preponderantes como causadores da abertura do sistema isotópico
K-Ar (e.9. Wijbrans & McDougall, 1986):

- difusão volumétrica do Ar através do retlculo cristalino do
mineraL que o contém. Para a mica branca, este processo se torna
quantitativamente efetivo a partir da temperatura chamada "de
bloqueio" de 350" C ( Purdy & Jaeger, 1976, in: Kligfield et â1 .,
1986). Para a biotita e hornblenda são indicadas temperaturas de
310"C e 535'c, respectivamente (Anderson, 1988).
devido à distorção, dissolução, fragmentação mecânica ou
recristaLização dos grãos minerais durante a deformaçãor o escaPe
do Àr pode se dar, nestes casos, abaixo da temperatura de bloqueio
do mineral . Por exernplo, Kligfield et al . ( 1986 ) relatan a
-

diminuição progressiva das idades K-Ar à medida em que aumenta a
intensidade das crenulações superpostas a cristais preformados de
mica branca. Dunlap

et

a1

. (1991) salientam que anbos os Processos

podem ocorrer combinados ou isoladamente; quando a deformação se
dá em condições térmicas superiores à temperatura de bloqueio, a

idade aparente obtida refletirá o resfriamento
quando se dá abaixo da temperatura de bloqueio

LÕ/

pós-metamórfico i

e a recristalização

for completa, obtém-se uma idade temporalmente associada à
deformação; quando a recristalização for incompletar abaixo da
temperatura de bJ.oqueio, são esperadas idades mistas entre a
época do úItimo episódio de resfriamento e a idade da deformação.
Em vista do acima expostor a identificação no presente
trabalho das gerações de mica branca e determinação das
respectivas temperaturas dedeformação constituem informações
cruciais na interpretação dos dados. As amostras datadas do Grupo
Canastra mostram duas gerações de mica branca: as for¡nadoras da
foliação 51 (Capltulo 5) e as formadoras de 52' em grande parte
resultantes da recristalização das primeiras. Em rochas de
composição adequada (como em alguns metabasitos), a biotita no
Grupo Canastra ocorre como rnineral formador de 52. Isto sugere que
esta fase de deformação se processou, pelo menos em parte, em
condições térmicas acima de 430"C (Nitsch, L970, in Barker,
1990). Na interpretação mais simpLes, as idades aparentes
indicariam somente a época em que se deu o resfriamento (< 350" c)
pos-auge metamórfico. visto que as amostras analisadas não mostram
crenulações tardias 1o3 e D4), é pouco provável que a dispersão
observada seJa devido a estas deformações tardias. Entretanto, é
provável que parte da aloctonia (e cisalhamento) tardÍ-D2 tenha

envolvido deformação e recristalização de micas brancas abaixo
desta temperatura, pois causou uma imPortante ascensão em termos
de nfvel crustal da NAC. Favorece esta íntêrpretação o fato da
NÀC, com rochas e¡n fácies anfibolito no topo, apresentar mâis de
100 ktn de superposição a um conjunto metassedimentar ( Grupo Bambuf

e Sequência Serra da Boa Esperança)
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com metamorfisrno

apenas

na

zona da clorita,

Neste contexto,

o largo espectro de

idades

aparentes poderia ser devido a intensidades diferentes de abertura

do sisÈema isotópico das micas brancas, devido a deformação
tardi-D2 a temperaturas abaixo de 350" C.
Fato significativo é que as idades aparentes mais altas
tenham sido fornecidas pelas amostras mais micáceas, de 673 Ma
(AL,P-1 ) e 637 Ma (CRc-2-33), nas quais houve maior preservação das
micas brancas grosseiras, em forma de peixes de mica (Fotos 2 e
3). Nos quartzitos, que forneceram idades de 595 Ma (FU-3c) e 600
Ma (CRC-1-16), os crístais de mica branca disseminados em meio ao
quartzo (Foto 13) seriam teoricamente mais suceptfveis a
deformações intracristalínas tardias. Se correto' este modelo
interpretatívo sugere que os estágios finais da aloctonía da NAC
tenham ocorrido em época maÍs próxima das idades aparentes mais
torno de 600 Ma.
Por outro lado, as três amostraa da Sequência Serra da
Boa Esperança mostram boa concordância de idades. Exiben clÍvagem
ardosiana penetratlva 51r sendo que a amostra CRI-CL-4a mostra-se
intensamente afetada por crenulações abertas tardias (Figura 6.5),
cauEadoras de recristalização incipiente de micas em posição

baixas observadas,

em

plano-axial . Como o metamorfismo destas rochas atingiu somente a
zona da clorita, é possivel que a defornação principal (D1) tênha
se processado abaixo de 350" C. Todavia, esta interpretação ainda
requer confirmação através de estudos especfficos. Pelo acima
exposto' é sugerido que as idades obtidas seriam referentes à
época da deformação principal D1r responsável pela formação da

foliação (e das micas brancas) e peLo ernpilhamento tectônico
16+

do

contribuído para
rejuvenescer as idades aparentes obtidas, abaixo de 600 Ma' Neste
contexto interpretativo, o vaJ-or mais antigo fornecido pela
amostra do Xisto Costas (BE-2-85, embasamento alóctone) poderia
ser interpretada como idade mista, resultante da recristalização
incompl-eta das micas preformadas. De fato, a ocorrência de biotita
apenas como inclusões em epidoto na amostra datada indica a
existência de uma história metamórfica prévia que atingiu
temperaturas mais altas, na qual também houve o desenvolvimento de
cristais bem desenvolvidos de muscovita placóides, anomalamente
grosseiras (0r3 a 2m¡n) em relação às micas dos metassedimêntos.
Estes cristais maiores se preservaram parc ialrnente na forma de
porfiroclastos cuJa recristal i zação, relacionada à fase Dl dos
metassedi¡nentos adjacentes, Provocou a neoformação de mica branca
em massa mais fina.
SCIP, As crenulações tardias podem ter

Em slntese, as possibilidades acima conjecturadas
fortemente dependentes da determinação mais precisa da faixa

são
de

se deu a deformação principal de cada unidade
tectônica. Entretanto, há uma certa convergêncÍa dos dados
egtruturais e os poucos dados geocronológicos K-Ar Para um rnodelo

temPeratura

em que

a Justaposição tectônica da NÀC teria se dado por volta de
600 Ma, conforme as idades mais baixas para eate conjunto; este
pulso cornpressivo teria sido responsável peta fase Dl observada
nos metassedimentos do SCIP, cujas idades K-Ar abaixo de 600 Ma
poderiam estat relacionadas às deformações tardias observadas '

em que
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DrscussÃo E coNsrDERAçöEs FrNArs: TNTEGRAçÃo Dos DÀDos oBTrDos
FRENTE AO COIi¡TEXTO GEOTECTôTTICO

7.1 -

E

EVOT,UçÃO CRUSTAI,

ESBOçO DE t'lrt rr{ODEr.O GEOÎECTÔNrCO EVOLUTM

cartográficos,
conjunto
dos
resultados
O
estratigráf icos , estruturais, geoqulmicos e geocronológicos ,
relatados nos capltulos antecedentes, permíte delinear um modelo
interpretativo de evo.J-ução geotectônica para a zona externa da
Faixa de Dobramêntos Brasflia, em sua porção meridional . O alcance

de um modelo compLeto para a faixa carece de informações
especfficas (estratigrafia, a história defor¡nacional e o caminho
P-T-t) da porção mais interna do orógeno, isto é, o segmento de
mais alto grau netamórfico (e estruturaLmente superior) do Grupo
A¡axá. Entretanto, alguns pontos essenciais poden ser resumidos:
- Com base na notáve1 semelhança estratigráfica, os Grupos
Canastra e Alaxá, são correlacionados aos CicLos Deposicionais
Carandal e Andrelândia, respectivamente. Interpretaçõea recentes
sobre dados geocrono).ógicos da região à margen sul do Cráton do
São Francisco (Heilbron et aI ., 1989; Ribeiro et al ., 1990; CamPoa
Neto et a1 ., 1990) têm encontrado indlcios de episódio
met,amórfico e/ou magmático naquela região, ao final do
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Proterozóíco Médio. Segundo tais interpretações' a sedimentaçào
das unidades da NAC remontaria ao Proterozóico Médio;

- A jul-gar pelas características litogeoquímicas dos metabasaltos
intercalados nos Grupos Canastra e Araxá, típicas de basa.Ltos
tolelticos de platô continental, estas unidades metassedinentares
foram depositadas sobre embasamento (crosta) de caráter
continental.

- Três aspectos

convergem para

a caracterização de uma paleobacia

basais apresentam
grande ext,ensão e continuidade laterais, tlpicos de sinéclises
continentais: as correlações estratigráficas feitas acima; o fato
de que o Grupo Àndrel-ândia está depositado sobre um embasamento
sedimentar de grandes proporções cuJas unidades

predominantemente

graníto-gnáissico, subordinadamente "greenstone"

t e as características litogeoqufnicas
semelhant,es, indicando anìbientação continental (Paciullo, L992¡
Gonçalves & Figueiredo, L992 ) , dos metabasitos intercalados no
(Trouw et aI . ,

1986 )

GruPo Andrelândia. Os fÏagmentos do embasamento, associados às
unidades alóctones da área de estudo, tambérn representam amostras
de um terreno granito-gnaisse com ¡naiores proporções de
"greenstones", desenvotvido do Àrqueano ao Proterozóico Inferiori

- A sedimentação da Sequência Serra da Boa Esperança, de idade
ignorada, é caracterizada pela assocÍação litológica quartzitopelito-conglomerado (quartzftico), dePositada sobre um embasamento
do tipo ( granito ) -gnaisse-greenstone. Pela ausência intrusões
granitóides (assim como de aplitos, peg:matitos ' etc.), tlpicos
dos terrenoÊ afetados pela Orogênese Transamazônica, a sua
L67

sedimentação é provavelmente pós -Transama zônica i

- O encurtamento crustal- relacionado ao CicIo Brasiliano, efetuado
através de intenso cisalhamento de baixo ângu1o, resul-tou
inicialmente na deformação principal, concomitante ao metarnorfismo
e formação de foliação dos Grupos Canastra e Àraxá e da Sequência
Serra da Boa Esperança. Embora com transporte geraL para Leste, os
diferentes nlveis crustais em que se deram estes processos foram

responsáveis peJ.as diferenças de estilos estruturais na NÀc e no
SCIP: na Nappe Araxá-Canastra, tal evento inprimiu duas gerações

(Df e D2) de dobras apertadas a isoclinaisr recumbentes e
reclinadas, associadas ao metamorfismo barroviano (gradiente de
pressão média) de gradiente inverso, variando da fácies xisto
verde (zona da biotita) à fácies (epidoto) anfibolito; no SCIP, a
deformação em níveis crustais maís rasos gerou uma foliação
milonftica de baixos mergulhos (subParalela ao acamamento
sedimentar), com raras dobras associadas, e metamorfigmo na fácies
xisto verde inferior (zona da clorita).

- o emp!.J,hamento de escamas tectônicas deu origem a um
paleorrelevo montanhoso que serviu de área fonte para os
metaconglomerados polimfticos do Grupo Ba¡nbuf . À ocorrência destes
granodecrescentes,
rnetaconglomerados marcados por ciclos
interdigitados a espeasos Pacotes pelftícos (com carbonatos
associados), sugere um sistema de leques subaquáticos invadindo
pLataforma marinha epicontinental rasa.
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a

pós-auge
- Os estágios finais da deformação principal,
metamórfico, são marcad.os pelo cavalgamento propriamente dito da
NAC sobre o SCIP e deste sobre o Grupo Bambul, que passa a ser

deformado, adquirindo sua foliação Sl e lineação de estiramènto.

- Duas fases de dobramentos pos-metamórficos, suaves a abertos e
com superflcies axiais lngremes, deformam a foliação principal das
três unidades tectônicas e os pJ.anos de cavalgamento, sem geração
de foliação penetrativa: uma com eixos de rumo NVI e outra com
eixos N-S. Possivelmente, o dobramento Nw foi decoÌrência da
restrição lateral de espaço durante o avanço tectônico 9uêr já
atuante durante a deformação principal , continuou imprimindo-se
sobre os planos de cavalgamento e foliações. À fase N-S de
dobramento tardio representa os úItimos efeitos da compressão E-w
atuante durante toda a orogênese.
- Pela interpretação das idades K-A¡ em micas brancas da NAC e do
SCIP, o auge da fase de deformação principal (D2 da NÀC e D1 do
SCIP) se deu por volta de 600 Ma; o conJunto dos dados K-Àr
( corroborados pelos de Rb-Sr) no embasamento do domfnio autóctone
indica que este não foi afetado pelos efeLtos térmicos
brasilianos. Na área cratônica são obtidos valores em torno de 1'8
Ga para o resfriamento regional, ao passo que no Complexo Campos
Gerais há índicações de aquecimento durante o Proterozóico Médio
(Teixeira, 1985; TeixeÍra et al ., 1989).
7.2 -

COIISTDERÀçõES Fr¡fArS

o modelo acima proposto leva em conta a coerência
l.69

e

simil-aridade de processos deformativos e de indicadores
cinemáticos, nas três unidades tectônicas: guardadas as devidas
diferenças de estilos estruturais específicos r todas iniciaram sua
hist.ória deformacional por intenso cisalhamento subhorizontal
dirigido para l-este. Como este processo afetou o Grupo Bambul, de
idade neoproterozóica, parece ser mais plausível a opção por um
modelo de evolução monocíclica, durante a orogênese BrasiÌiana,
até que novos dados geocronológicos comprovem a ocorrêncid de
processos termotectônicos prebrasilianos.
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FOTOMICROGRAFIAS DE LÂ¡4INAS DELGADAS

13 Cristais subidiomórficos de aLbita com geminação complexa,
interpretados como relictos de plagioclásio de origem vulcânica,
em provável metagrauvaca de contribuição vulcânica
ou
metapiroc lás tic a (Grupo Canastra, ponEo 222, SeÌta da Ventania) . A
matriz é formada Þor biotita,
biotita, epi4qlo
epidoto e clorita
clorita (pols.
cruz.).
lDol"s. cruz.)
FOTO

s

c-__-

c//
Ê

E

FOTOMICROGRÃEIA 2! Agregados sigmóides de ¡nica branca (peixes de
mica), ubíquos no quartzo muscovita xisto do Grupo Canastra
(amostra orientada Al-.,P-l, ponto l-09, serra da Ventania) , indicam
cisalhamento resul-tante do transporte tectônico de W þara L, A
matriz é formada por quartzo e mica branca finamente
recristalizados (pols. cruz. ) .

17f

ts
fù

Frgurc 5.J

3: Contato entre bandas de muscovita xisto e de
quartzito (Fig. 5.3) do Grupo Canastra (amostra À.I!p-l, ponto 109,
Alpinópolis ), mostrando a refação entre peixes de mica e as
foliações S, C e C' (pols. cruz.).
FOTOMICROGR.AFIA

E

11.
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FOTOMICROGRÀFIA 4. Fol-iação s-c no quartzito milonftico do crupo
Canastra (lâmina orientada, ponto 1709, Serra do Ferreira) indica

transporte tectônico de W para L. Na porção inferior,
SeC(pols.cruz.).

o

cisaLhamento mais intenso resul-tou em subparãleiismo das foliações
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E

t
5: Metarenito ortoquartzítico da Sequência S. da
Boa Esperança (ponto 315, Serra da Tormenta) com deforrnação fraca,
FOTOMICROGR.AFIA

predominando dissolução por pressão e formação de veios de
extensão; nas bordas dos grãos detríticos apenas se inicia a
recristalização
dinâmica com formação de orlas finamente
granuladas (po1s. cruz. ) .

E

e

6: l.{etarenito ortoquartzítco da Sequência Serra da
Boa Esperança ( Iâmina orientada, ponto 931, Serra da volta
Grande), com forte achatamento dos grãos dêtríticos acompanhado
peJ-a formação de bandas de recristatização dando início à forrnação
de matriz finamente recristalizada (pols. cruz., corte paralelo à
FOTOMICROGR.AFIA

J.ineação de estiramento)

.
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E
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E

t
FOTOMICROGRÄFIA

7.. Metarenito ortoquartzíco mifonitizado

da

Sequência Serra da Boa Esperança (lâmina orientada, ponto 1119,
Serra do Matadouro), com predominância de matriz finamente
recristal"izada e poucos porfiroclastos reconhecíveis; início de
formação de foliação S-C na matriz (poLs.cruz.).

ffi

c

å.Är"i;fu

lt

8: UlÈramil-onito derivado do
metarenÍto
ortoquartzltico da Sequência Serra da Boa Esperança (mesmo ponto
da foto anterior) com tota.l recristalízação e conspícua foliação
S-C mostrando transporte tectônico para Leste (pols. cruz.).
FOTOMICROGRÀFIA
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'

E
Ê

9: Quartzo sericita fifito da Seguência Serra da
Boa Esperança (amostra cRI-cl-4a, ponto 1418, serra da Boa
Esperança), mostrando crenulações simétrìcas sobre a foliação S1,
com início de formação de cristais de mica branca em posição plaño
axial (pols. paral . ) .
FOTOMICROGR.A'FIA

l:
FOTOMICROGRÄFIA

L0:

Crenulações

recumbentes apertadas,

desenvol-vidas sobre a laminação ño metassil_tito do Grupo Bambuí.
Ponto 1611, nas proximidades do empurrão basaL dos quartzitos da
Sequência Serra da Boa Esperança (pols. paral.).
!16
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FOTOMICROGR,LFIA 11: Pseudotaqu i l- ito no granito Porto dos Mendes,
embasamento autóctone (ponto 1554): à esquerda, microbrecha com
matriz vítrea; à direita observa-se a intrusão do materiaL fundido

en fraturas adjacentes ao pJ-ano de f al-ha (pols. cruz.).

L2: SubsÈiÈuição de horblenda (partes escuras) por
actinolita (verde claro) no tonalito (TTc) do èmbasamento alóótóne
do SCIP (amost.ra CRI-1090k), resultante do metamorfismo de bâixo
grau contemporâneo à imbricação tectônica (pol_s. cruz.),
FOTOMICROGRÀFIA
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lmm

13: Foliação pl-ano axiaf em charneira de dobra D2
no quartzito Canastra (amostra FU-3c, próximo à represa dõ
Furnas), em banda rica em mica e opacos 1pols, paral .).
FOTOMICROGRÀFIA
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l'
¡ Seixo do metaconglomerado polimítico do Grupo
Bambuí (ponto 1527, 2km a NE de Cristais) formado por metarenito
ortoquartzítico da sequência Serra da Boa Esperança, reLativamente
pouco deformado (po1s. cruz. )
FOTOMICROGRÀFIA 14

E
E

L5: Seixo do metacongfomerado polimítico do crupo
Banbuf (ponto L70l-, Itaci), formado por metareñito ortoquartzítiðo
da _ Sequência Serra da Boa Esperança, exibindo forte deformação
prévia à do metaconglomerado (pols, cruz.),
FOTOMICROGRÃFIA

t7q

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

H. -1988- Rel-atório de Iniciação Científica (orientador:
wilson Teixeira), FAPESP, 1988, rGlUSP (inédito),
ALMEIDA, F. F. M. de -1967- Observações sobre o Pré-Cambriano na
região central de Goiás. Bo1. Paranaense Geociênc ' , Curitiba,
AKIMOTO,

26 ¡ L9-22 .

F. F. M. de -L977- O Cráton do São Francisco. Rev. Bras.
Geociênc. 7(4):349-364. SBG, São Paulo.
ÀLMEIDÀ, F. F. M. de; HASUI , Y.; NEVES' B. B. B. -L976- The
Precambrian of South America. Bo1. Inst. Geociênc. USP,
Upper

ALMEIDA,

v.

7¡

45-80.

ALMEIDA, F. F. M. de; HASUI, Y.; NEVES, B. B' B. i FUCK, R. A.
-1981- Brazilian Structural Provinces: an Introduction. Earth
Sci. Rev. v. L7¿ L-29.
ÀLMEIDA, F. F. M. de & HASUI , Y. -1984- O enìbasamento da
Plataforma
SuI A¡nericana. In: O Precambriano do BrasiL, p.
1-5. Ed. Edgard
Blucher, São Paulo, 378 p.

S. L. -1988- InterPretation of K-Ar mineral- dates from
the Grenville Orogenic Belt. Am. Jour. Sci., v. 288z7OL-734.
ÀNDREIS, R. R.; RIBEIRO, A. & PÀCIULLO, F' V. P. -1989- Ciclos
deposicionais no proterozóico das foLhas Barbacena e
Di+inópolis (setor sul), 1:250.000. r Sinp. Geol . Sudeste, bol.
ÀNDERSON,

Resumos 9,7-98. RJ.

R. IJ. -1966- K-Ar dating of plutonic and volcanic rocks
in orogenic belts, In: Schaffer, O. A. & Zahrínger' J' (gds. )
Potassium-argon dating. New York, Springer-Verlag, p. 117-133.
BÀPTISTÀ, M. B.;BRÀUN, O. P. G. ; CÀ}fPOS, D. À. (coords. ) -1984Léxico Estratigråfico do Brasil , BrasiL, Departamento Nacional
da Produção Ml-neral, CPRü. Brasflia' 54lp.
BARBOSA, O. -1954- Évolution du geosynclÍnal Espinhaço. In:
Congres Geologique Intern. 19, Alger, 1952. Comptes Rendus...
Sêction 13, fasc. 14. Àlger, 1954' p. 17-36.
BARBosh, o. -1955- Guia das excursões do Ix congresso da
Socl-edade Brasil"eira de Geologia, 1955. Notic. Soc. Bras.
Geo).. , São Paulo, 3:3-5.
BÀRBOSÀ' O. -1963- GeotogJ.a econômica e aplicada.a uma parte do
Planalto Central brasileiio. Rio de Janeirõ, DNPM/PROSPEC, 1963
( inédito) , 7Lp., mapas.

ARüSTRONG,

180

À. J. -1990- Introduction to Metamorphic Textures and
Microstructures . Bl-ackie & Son Ltd' London, I62p'
BARKER,

R. A. & BOWDEN' P. -1985- Petrogenetic interpretation
granitoid rock series using muticationic parameters.

BATCHELOR,

of

Chemical Geology, 48:43-55.

fold
a ductile mylonite zonei the Woodroff Thrust.
Tectonophysics, 44: 285-320.
BELLIENI , G.t COMIN-CHIARAMONTI , P. C.i MARQUES' L. S.t PICCIRILO.
E. M.; NARDY, E. M.i ROISENBERG, A' -1984- High- and low-Tio2
flood basalts from the Parana plateau (BraziÌ): Petrology and
geochemical. aspects bearing on their mantfe origin. N. Jahrb.
Miner. Àbb. 150 (3):273-306
BELLIENT, G. COMIN-CHIARÀMONTI , P. C.; T"f,ARQUES, L. S. ;MEI.,FI, A.
J.; NARDY, A.
' J. R.; PAPÀIRECHÀS, E. M. t PICCIRILO, E. M. t
ROISENBERG, À; STOLFA, D -1986- Petrogenetic aspects of acid and
basaltic Lavas from the Parana Pfateau (Brazil) ! geoLogical ,
mineralogical and petrologicaÌ relationships. J. Pet-to]-., 27 :
BELL, T. -1978- Progressive deformation and reorientation of

axes in

915-944

.

BERTHÉ, D. & BRUN, J. P. -1980- EvoLution of folds during
progressive shear in the South Armorican Shear Zone, France. J.
Struct. Geol . 2z 127-L33.
BOYER, S. E. & ELLIOTT,
66(9): 1196-1230.

D. -1982- Thrust systems.

AÀPG 8u11.

BOYNTON, Vl. V. -l-984- Cosmochemistry on the rare earth elementss
met,eorite studies. Ins Rare earth element geochemistry' HENDERSON '

P. (ed.)¡ Elsevier Publ . Co., Àmsterdam, 63-114.
BUCHER, l{. H. -1944- The Stereographic Projection, a Handy TooI
for the Practical Geologist' Journal 0f Georogl¡ 522 L9L-2r2 '
CÀMPOS NErO, M. C.; PERROTTA, M. M. i PELOGGTÀ, A. U. G. t
FIGUEIREDO, M. C. H. -1990- À Porção Ocidentat da FaLxa Alto RLo
Grande (SP-MG). In: Congr. Bras. Géol., SBG, Natal, Ànais... vol'
6:2615-2630.

CAVÀLCANTE' J. C.; CUNHÀ, H. C. S.i CHIEREGÀTI , L. À.; KÀEFER¡ L'
Q. t ROCHÀ, J. M.; DAITX, E. C. i COUTINHO, M. G. N. i YÂ¡{AI4OTO'
K. t DRUMoÑD, J. t RosÀ, D. B. i RÀü.AJ,Ho, R. 'L979- Projeto

Sapucal, nsùado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Relatório Final de geologia. Brasllia, DNPM-CPRM, 229p.
COBBOLD, P. R. & QUINQUIS, H. -1980- Development of sheath folds
in shear regions. J. Struct. Geol., 2tlL9-L26,
CONDIE, K. C.; BOBROÍ{, D. J.t CÀRD, K. D. -1987- G€ochemistry of
Precanbrian mafic dykes form southern Superior Province, Canada
l-81

shield. In3 H. C. HaIIs
GSC

Sp. Pap. 34: 95-108.

&

l{. Fahrig (eds.), "Mafic Dyke

CONDIE, K. C. -1989- Pfate tectonics and
New York, Pergamon Press, 476 p,

swarms

crustal evolution, 3

".

ed.

T. -1986- GeoJ-ogia da FoLha Cássia, MG, e Petrologia
de seus anfibolitos. Dissert. Mestrado, USP (inéd.)t 123 p,
CORREIÀ, C.

c. T. t KAWASHTTÀ, K. GrRÃRDI , V. .4,. V. -L982- Datações
Rb-sr e K-Àr em rochas metamórficas da região de Cássia (MG) e
considerações sobre o seu significado geológico. Àn. Acad. Brasil.
ciênc. 54(4):673-677.
COSTA, M. T. da ; BRÀNCO, J. J. R. -1961- Roteiro para a excursão
Belo Horizonte-Bras llia. In: Congr' Bras. Geol., L4, Belo
Horizonte. contribuição ... Instituto de Pesquisas Radioativas,
coRRErÀ,

15:9-25.

COX, K. G. & HAvIKESWORTH, J. -1985- GeochemicaL Stratigraphy of
the Deccan Traps at Mahabaleshwar, l{estern Ghats, India, with
Imptications for Open System Magrnatic Processes. Jour. Petrol'.

26(2lz 355 -377.

M. P. -1983- Thrust tectonics, thin skinned or thick
skínned, and the continuation of thrusts to deep in the crust. J.

COVüARD,

Struct. ceot. 5(2): 113-123.
COX, K. G.; MCDONÀLD, R.; HORNUNG, G. -L96?- Geoche¡nical and
petrographic provinces in the Karroo basaLts of Southern Africa.
Àm. Mineral . 52t L45l-I474.
DARDENNE, M. A. -1978- Slntese sobre a estratígrafia do GruPo
Bambul no Brasil Central . In: Congr. Bras. GeoI . 30, Recife.
Ànâis..., Recife, SBG, 2 ¿597-602.
DE LA ROCHE, H.; LETERRIER' P.; GRÀNDCLÀUDE, P.i I'Í.ARCHÀL, M.
-1980- À classification of volcanic and plutonic rocks using R1-R2
diagran and major-elementanalyses. Its relationshiPs with current
nomenclature. Chem. GeoI . 29: 183-210.
DODSON, M. H. -1973- Closure temperatures in cooling
geochronological and petrological systems. Contr. Mineralog'y
Petrology, v. 4O¿259-274.
DUNL.AP, Vl. J.; TEYSSIER, C.i McDOUGÀLL, I.i BÂLDÌ{IN, S. -1991Ages of deformation from K/Ar and 40Àr/39Àr dating of white mÍcas.
Geolog'y, 19: 1213-1216.

H. -1971- Os Paraibides entre São João def Rei, Minas
Gerais, e rtapira, são Paulo' e a bifurcação entre Paraibides e
Àraxafdes. In: congr. Bras. Geol .r 25, São Pau].o, 1971, Resunos.. '
São Paulo, SBG, Bol . 1:177-178.
EBERT,

L32

EBERT, H. -1984- Os Paraibides entre São João del Rei (Minas
e
Gerais) e Itapira (São Paulo) e a bifurcação entre Paraibides

Àraxaídes. PubI.

memoriam) 12¿72-103,

SBc -Núcleo São Paulo/Pró-Minério

(

in

N. M.t HAMII-,TON, P. J. t O'NIONS, R. K. -1978- Rare-earth
chondritic meteorites. Geoch. et Cosmoch. Acta, 422
rtg9-I2r2.
FAURE
G. -1986- Principles of isotope geology (2nd ed.). ,fohn
wiley ' e Sons, New York, 589 p.
FONSECÀ, M. J. G.i SILVÀ, Z. C. G. i CAMPOS, D. A.t TOSSATO, P.
-1979- Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Folhas Rio de
Janeiro, Vitória e lguape. Brasllia, DNPM, 240p.
FRITZSONS JUNIOR, O.; BIONDI , J. C.i CHABAN, N. -1980- Geologia
da
região de Piumhi (MG) . In: Congr. Bras . GeoI . , 3L,
Balneário de Camboriú, 1980, Ànais... SBG, 522906'29L7.
FUCK. R. A. -1990- Dobramentos neoproterozóicos da margem
ocídental do Cráton São Francisco: revisão. In! Congr. Bras.
Geol ., 36, Natal, 1990, BoI . Resumos... Natal, SBG' 1990, p. 288EVENSEN,

abundances en

289.

FUCK, R. À. & Ií,ARINI, O. J. -1981- O Grupo Àraxá e unidades
homot.axiais. Ins Sirnp. Cráton do São Francisco e suas Faixas
uarginais , Salvador, 1979, Atas... Bahia, SBG' 1981' p. 118-130.
FUCK, À. R.; NEVES B. B. B.i CORDANI , U.i KÀWÀSHITÀ, K. -1989Geologia Rb-Sr no Complexo Barro AIto' GoÍás: evldência de
metamorfismo de alto grau e colisão cntinental há 1300 Ma no
BraEiI Central . Geochl-mica Brasiliensis, 3(2): 125-140.
GONçÀLVES, M. L. e FIGUEIREDO, M. C. H. -L992- Geoqulmica dos
anfibolitos de Santana do Garambéu (MG) r ImplÍcações sobre a
evoJ.ução do Grupo Ändrelândia. Geochimica Brasiliensis (no prelo).
HANMER,

S. &

pASSCHIER,

C. -1991- Shear-sense Indicatorsr

Review. Geological Survey of Canada PaPer 90-1?, 72 Þ.

a

HASUY, Y. & ÀL,MEIDA, F, F. M. de -1970- GeocronoLogia do CentroOeste brasileiro. Bol . Soc. Bras. Geol", 19z5-26, São Paulo.
HEILBRON, M.; VÀI,ERIANO, C. M. t

Z

II,íBRES, E.;

CHRISPIM, S.J.

t

sr}ÍÕEs, L. S. À.t souzA, M. A. T. -198?- o contato basaL do
Grupo Canastra entre ltaú de minas e Carmo do Rio Claro, ¡'fG.
In! Sirnp. Geol . Minas Gerais, 4, Belo Horiznte' 1989, Ànais...
SBG, p. 179-198.
HEILBRON, M.; GONçÀLVES, U. L.t TEIXEIRA, W.i TROltW, R. A. J.i
KÀvùÀsHrTÀ, K. & ÞaotlHA,À. -1990- Geocronologia da área entre
L,avras, São João del Rei, Lima Duarte e Caxambú. An. Acad. Bras.
183

Cienc. 61(2): L77-L99. Rio de Janeiro.
HOBBS, B. E.i MEANS w. D. & ÍIILLIAMS, P. F. -1976- Àn OutLine of
Structura.l- Geology. New York: Wiley, 571 p.
IRVINE, T. N.& BARÀGAR ' W. R. A. -I97 1- A guide to the chemica]
voLcanic rocks. Canadian Journal of
classification of the comnon
Earth Sciences, B:523-548
JENSEN, L. S. -f9?6- A ner¡¡ cation ptot for classifying subalkaline
voLcanic rocks. Ontario Min. Natu. Resour., Misc. Paper 66, 22 p.
KAI{ASHITA, K.; SATO, K.; SONOKI , J. K. -1983- Um sistena de
processamento de dados "on Iine" num espectrômetro
aquisição e
dé ma;sa do
centro de Pesquisas GeocronoLógicas, cPGeo, do
Instituto de Geociências USP. Publ . Int., L4 p. (inédito).
KLIGFIEIJD, R.; HUNZIKER, J. t DALLMEYER' R. D. -1986- Dating of
deformation phases using K-Àr and 40¡r/394r techniques: results
from the Nortñern Apennines. Jour. Struct.' Geol . 8(7)z 78I-798.
LEÀKE, B. E. -1964- The chemical distinction betv¡een ortho- and
para-anphibolites. J. Petrol ., 52238-254.
LE BAS, M. J. & STRECKEISEN, À. L. -1991- The IUGS systematics of
igneous rocks. Jour. Geol . Soc. London 148:825-833.
LISTER, G. S. e SNOKE. A. Vl. -1984- S-C Mylonites. Jour. Struct.
Geol , 6(6):617-638.
MACHÀDO FILHO' L.t RIBEIRO, M. W.i GONZALEZ, S. R.t SCHENINI , C.
À.; SÀNTOS NETO, À. dosi PALMEIRA, R. C. de B.i PIRES, J. de
L. i TEIXEIRÀ, v¡. ; CASTRO, H. E. F. de -1983- Geologia das
In: Folhas sF-23/24Foihas sB-23i24. Rio de Janeiro/vitória.
Rfo de Janeiro/Vitória: geologia, geomorfologia, pedologia,
de
vegetação e uso potencial da terra. Projeto RÀDÀMBRÀSIL' Rio
Janeiro, 780 p., 6 mapas.
MARCOUX, J; BRUN, J. P.t BURG, J. P.; RICOU, L. E. -1987- Shear
structures in anhydrite at the base of thn¡st sheeta (Àntalya,
Southern Turkey). J. Struct. GeoI., 9(5): 555-651.
l4aRINI , O. J. t FUCK, R. À. ; DARDENNE, M. À. ; DANNr, J. C. M.
-1984- Provlncia Tocantins - Setores Central e Sudeste. In:
Atmeida, F. F. M. de; Hasui, Y. (eds.) - O Precambriano do
Brasil. Edgard Blucher, São Paulo, 378 p. ' Pp. 205'264,
MÀRQUES, L. S. - 1988- Caracterizaçäo geoqufmica das rochas
petrogenéticaa. Tese de
vulcânLcas da Bacia do Paraná: implicaiões
Dout. ( inéd, ) , Universidade de são - Paulo ( IÀG) , 1988, L75P,
apêndíces

.

M. -1986- A method of discriminating between different
types of mid-ocean ridge basalts and continental tholeiites with a

ITÍESCHEDE,

184

Nb-Zr-Y diagram. Chem. Geol . 562 207-218.
MIRÀNDA, J. -l-953- FoIha Bambuí-Secçäo de Geología.
DNPM, Div. GeoL. Mineral,, ReLat. An. DÍr., 1952. Rio
p. 25-27.

In: BrasiI,
de Janeiro,

A. -1975- Classification, characteris tics , and origin
of ophioLites. J. Petrol. 83(21r249-28L.
MORÃLES, N. ; C]|RVALHO, S. G. ; CHOUDHURI , A. ; FIORI , A. P, i
OLIVEIRA, M. A. F. t RODRIGUES, M. F. B. i SOÀRES, P. C.;
ZANARDO, A. -1983- ceologia das fol-has de Fortaleza de Minas,
Alpinópolis, Jacuf e Nova Resende, MG. In! Simp. Geol . Minas
Gerais, 2, Belo Horizonte, 1983, Atas... Belo Horizonte, SBG'
MIYASHIRO,

3

¿

4lI-422

,

MORÀLES, N.; SIMõES, L. S. A.; VÀ¡ERIANO C. M.; GODOY, A. M.
-1989- Boudinagem e estrutura de constrição associadas a dobras

em bainha. Ãnais do II Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos
(

resumos expandidos

)

R. & BREITKOPF, J. H. -L989- BasaLt geochemistry and
tectonic settings: A new approach to reLate tectonic and magmatic
processes. Lithoe, 23¿ 53-62.
NEVES, B. B. B. -1990- Processos orogênicos no Precambriano do
Brasil. In! G. P. R. Gabaglia e E. J. Milanl (Eds.), Orogênese e
Evolução de BacÍas Sedimentaresr pp. 99-f14. Petrobras SA, Rio de
Janeiro, 415 p.
NITSCH, K. H. -1970- Experimentelle bestimmung der oberen
stabil itatsgrenze von stilpnonelan (Experimental determination of
the upper stability ti¡nit of stiopnomelane) (Abstract). Fortschr.
Mineral ,47¿ 48-49,
OLMIRÀ, M. A, F. de; CARVALHO, S. G. de; MORÀIJES, N. t
RODRIGUES, M. F. B.; ZANARDO, À. -1983- Geologia das
Simp.
quadrfcuJ.as de Cássia e São Sebastião do Parafso, MG. In:
Belo
1983,
Àtas...
Geol. Minas Gerais, 2, Belo Horizonte,

MyERS,

Horizonte, SBG, 3:432-439.
OLIVEIRÀ, M. À. M. -L967- Contribuição à geologia da parte sul da
bacia do São Francisco e áreas adjacentes. Cienc. Tecn.
Petrol ., Rio de Janeiro, 3¡71-105.
PÀCIULLO, F. v. P. -1992- Ortoanf iboll-tos do Ciclo Deposicional
Andrelândia - assinatura qulmica e anbiente tectônico. Ins Congr.
Bras. Geol . 37, São Paulo. SBG, Ànais... (no prelo).
PARENTI COUTO, J. G.t CORDAI.¡I, U. G.i KÀWASHITÀ, K.t IYER, S. S.t
MOR-AES, N. M. P. -1981- Considerações sobre a idade do Grupo
Bambul, com base em análises iBotópicas se Sr e Pb. Rev. BraE.
Geoc., São Paulo, 11(1): 5-16.
u. G. -1983PÀRENTI COUTO, J. G.
CORDÀNI ,
TEIXEIRÀ, W.
'
'
185

Considerações sobre as principais épocas de fraturamento do cráton
São Franðisco, com base em datações K-Ar em rochas básicas ' rn!
Simpósio de Geologia de Minas Gerais, 2, Belo Horizo!'te' 1983'
ena-is,.., Boletim S.e.e., Núcleo de Minas Gerais, (3): 38-49.

C. vù. & SIMPSON, C. -1986- Porphyroclast systems as
kinematic indicators, Journ. Struct. Geol . 8(8):831-843.
PEARCE, J. A. -1982- Trace element characteristics of lavas from
destructive plate boundaries, In! R, S. Thorpe (ed'), "Andesites:
orogenic andèsites and rel"ated rocks". Chichester, wifey, 525-548.
PEARCE, J. À. & CÀNN, J. R. -1973- Tectonic setting of basic
volcanic rocks determined using trace element analysis. Earth
Planet, Sci. Lett. 19: 290-300.
PEARCE, J. A. & NORRY, M. J. -1979- Petrogenetic Implications of
Ti, zt, Y, and Nb variations in Volcanic Rocks. contr. Mineral .
Petrol , 691. 33-47 .
PEARCE' 1. H.t GORMAN, B. E.t BIRKETT, T. C. -1975- The TíO2-K2OP2O5 diagram: a method of discríminatlng oceanic and non-oceanlc
basalts. Earth Planet. Sci. Lett. 24¿4L9.
PEARCE' T. H. i GORM.AN, B. E. i BTRKETT, T. C. -L97?- The
relationship
beween maJor efement chemistry and tectonic
environment- of basec and intermediate volcanic rocks. Earth and
Pl-anet. sci. Lett. 36¿L2l-132.
PFLUG, R. & RENGER, F. -L973- Estratigrafia e evolução geológica
da margem sudeste do Cráton Sanfranciscano. In: Congr. Bras.
ceol . 27, Aracaju. Anais..., Aracaju, SBG. 2t5-L9.
PEILLIPS, F. C. -1971- The use of stereographic projection in
structural geology. Third Ed. - Edlúard Arnold Publ . Ltd., London,
PASSCHIER,

132 p.

w. -1976- K-Àr ages on rock-forming mlneral
from the centraL Alps. Men. Ist. GeoI. Mineral . Univ. Padova, 30:
r-32,
RÀMSÀY, J. G. -1960- The deformation of early linear structures in
areas of repeated folding. Jour. Geol ., v. 68:75-93'
RÀ'I|SÀY. J. G. -L962' Interference patterns produced by- the
superposition of folds of eimiLar tyPe. Jour. G€ol ., 60:466-481.
R.A¡4SÀY, J. G. & IIUBER, M. -1983- The techniques of modern
structural geolog'y, vol . 1 ! Strain Analysis. Àcademic Preas,

PURDY,

J.

Iv.

t

JÀGER,

London, 307 p.

J. G. & HUBER, M. -198?- The thechniques of modern
structural geolog"y. vol. 2: Folds and Fractures. Academic Press.,
London, 308 - 700 p.
RÀI{SÀY,

L86

&
RIBEIRO, A.; PACIULLO, F' V. P; ANDREIS R. R.i TROUW, R. À. J.i
HEILBRON, M. -1990- Evolução poticíclica proterozóica no sul- do
Cráton do São Francisco! ánálise da região de São João del Rei e
Andrelândia, MG. rn: Congr. Bras. Geol . 36, Nata1 (RN)r1990, SBG.
Ànais,.. v. 6 ¿2605-26L4,

SCHMIDT, W. -1983- Die Geologie der ATaxá Gruppe in Sudhtest Minas
unter besonderer Berucksichtigung des
Gerais, Brasilien,
Grunstein-gurtels von Fortaleza de Minas. Univers. Freiburg
(Tese de Dout.), RFA, 134p.
do
estrutural
SCHMIDT, w. & FLEISCHER, R. -1978- Estilo
.
Bras.
Geol
Precambriano no Sudeste de Minas Gerais. In! Congr.
30, Recife, 1978, Anais,.. Recife, SBG, 1:431-434.
SCHOBBENHAUS FILHO, C.; OGUINO, K.; RIBEIRO, C. L. i OLM, L.
À, ; T.AKÀNOHÀSHI, J. T, -19?54- Carta Geológica do Brasil ao
Milionési¡no, Folha Goiânia (SE-22 ) . Brasllia, DNPM' 87P.
L. . A. t
OLM,
SCHOBBENHÀUS FILHO, C. t RIBEIRO' C. L' ì
T.AKÀNOHÀSHI ,
J. T.i LTNDENMAYER, A. G.t VASCONCELOS, J. B.i
ORr.¡ÀNDI, v. -1975b- Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo,
Folhâ coiás (SD-22). Brasllia, DNPM, 114 p.
scHRÀNK, À.; PÀDILHÀ, A. V.; STCHEL, S.; SZÀBó, G. À. J. -1984Komatiftos de Minas Gerais. In: Congr. Bras. Geol ., 33, Rio de
Janeiro, 1984, Rot. Exc..., Rio de Janeiro, SBG, 12:5335-5377.
SHÀCKLETON, R. M. & RIES, À. C. - 1984- The relation betvreen
regionally cnsistent stretching lineations and pLate motions. J'
Struct. Geol . I/2¿ 111-117.
srMÕEs, IJ. s. A. & vAfJERrÀNo r C. de M. -1990- Porção meridional da
Faixa de Dobramentos Brasllia! estágio atual do conhecimento e
problemas de correlação tectono-estratlgráf ica. In¡ qglSr. Bras.
GeoL., 36, Nåtal , 1990, anais... Natal, SBG, 6 t2564-2575.
srMÕEs, r.,. s. À. t vÀr,ERrAl.lo, c. de M. t MoRÀr,Es, N.; zANÀRDo, A.ì
rnetamórfica inversa do
MORÀES, R.t GOMi, C.Y. -1988- zonação
Grupo Àraxà-Canasi,ra na região de -São Sebastião do ParalsoÀlpinópolis, MG. In: Congr. Bias. Geol .,35, Belém, 1988, AnaiE...

Belérn, SBG. 3¡1203-1215.

SIüPSON C. & SCHIMD, S. M. -1983- An evaluation of criteria to
deduce the sense of movement in sheared rocks. Geol . Soc. A¡n "

BuIL. 94:1281-1288.
STEIGER, R. H. e JAGER, E. -L977- Subcommission on geochronology:
Convention on the use of decay constants in geo- and
cosmochronology. Earth Planet. Sci. Letters' 363359-362.
SUN, S.; NESBITT, R. w. t SHARÀSKIN, A. Y. -L979- Geochemical
characteristics of Mid-ocean Rídge Basalts. Earth. and Planet'
187

Sci. Lett.44:119-138.

c. A. J. -f989- contexto geológico e petroJ.ogia das rochas
icas de Alpinópolis, MG. Dissert. de Mestrado, IGUSP (inéd.), 203 p.
TÀSSINARI, C.C.G.; SIGA JR., O.; TEIXEIRÀ,, w. -1981- Panorama
geocronológico do Centro-Oeste brasileiro. Soluções probl-emáticas
e sugestões. In: simp, GeoJ.. centro-oeste, l, Goiânia, 1981,
Anais... Goiânia, SBc, p. 93-11-6.
TEIxEf R-ê,, N. A. -1978- Geologia, petrologia e prospecção
geoqulmica da Sequência VuLcano-sedimentar do Morro do Ferro,
FortaLeza de Minas, MG. UnB, Tese de Mestrado (inéd.)t 202 p.
TEIXEIR.A,, N, A. 6. DANNI, J. C. M. -1978- Contribuição à
estratigrafia do Grupo Araxá na região de Passos, MG. In: Congr.
Bras. GeoL., 30, Recife, Ànais... Recife, SBG, 2:700-711.
TEIXEIRÀ, N. A.; GASPÀR, J. C.t BRENNER, L L.t CHENEY, J.
'I .i
U.ARCHETTO, C. M. L. -1987- Geologia e implicações geotectônicas do
Greenstone do Morro do Ferro (Fortaleza de Minas. MG). Rev. Bras.
ceoc. , L7 (312209-220.
TEIXEIRÀ, w. -1985- À evolução geotectônica da porção meridionaL
do Cráton do São Francisco, com base em interpretações
geocronoJ.ógicas . Tese de Dout., IG-USP (inéd.), 207p.
TEIXEIRÀ, W.t FONSECA, A. C.i POUPEÀU, G. J, R.; PÀDILHÀ, A. V.t
ZÀPÀROLIJI , L. H.; KAWASHI TÀ, K.; KHOURY, M. G. -1985- Esboço da
uma
evolução da parte meridional do Cráton do São Francisco:
traços de
interpretação com base nos dados Rb-Sr, K-Àr, Pb-Pb e
fissão. Ins Simp. Geol. Minas Gerais 3. Anais..., Bel"o Horizonte.
SBG, Núcleo Minas Geraís, boI . 5:28-44.
TEIXEIRÂ, Vü. t ÀKIMOIIO, H. t SIGÀ Jr., O. i SÀTO, K. -1989- À
evolução geocronológica dos terrenos granftico-gnáissicornigmatfticos ao sul da Faixa Canastra, sudoeste de Ml-nas Gerais.
In! Simp. Geol. Minas Gerais, 5, Ànais..., Belo Horizonte. SBG'
Núcleo de Minas Gerais, bol. 10 ¿243-246.
TROIIW, R. À. J.t RIBEIRO, À.t PÀCIULLO, F. V. P.; HEIT'BRON, M.
-1984- Os grupos São João de1 Rei, Carrancås e Àndrelendia,
int,erpretados como continuåção dos grupos AÌaxá ê Canastra. In:
Congr. Bras. G€ol, 33, Rio-de Janeiro. Anais... SBG' Ntlcleo
RÍo de Janeiro, v.?t 3227-3240.
VALERIANO, C. de y!.î SIUÕES, L. S. À.; GODOY, À. !1. -1989meridional daa Faixas Uruaçu
Compart,imentação tectôníca da porção
e sraEllia, SI{ de Minas Gerais: -dados prelirninares. Inr Sinp.
Geol . Minas Gerais, 5, Ànais..., Belo Horizonte, SBG' Núcleo lfinas
Gerais, Bol . 10:238-242.
SZABÓ,

metaultramáf

1BB

de KAMP, P. C. -1970- The greeen bed of the scottish Da.lradian
Series: geochemistry, origin and metamo¡phism of mafic sediments.
J. GeoI. 75 (3 ) : 281-303.
VASCONCELLoS, A. C. B. C. -1988- o Grupo Àndrelândia na região a
norte de Ouro Fino, MG. Dissert. Mestrado, IG-USP, São PauLo,
r99p. ( inédito) .
VùEISS, L. E. -1959- Geometry of superposed folding. Bull. ceol .

VAN

Soc.

Àm.

,

70:91-J.06.

E. & ARTUR, A. C. -1983- Evol,ução políclclica de
terrenos arqueanos no leste do Estado de São Paulo e sul de
Minas Gerais. In: Simp. Geol . Minas Gerais, 2, Belo Horizonte.
Bol. ..., BeLo Horizonte, SBG, 3:50-62.
WIJBRÀNS, J. R. & MCDOUGÀI-,L, I. -1986- 40Ar/394r dating of whLte
micas from an Àlpine high-pressure metamorPhic belt on Naxos
(Greece): the rese¿ting oi tñe argon isotopLc system. Contrib.
Mineral . Petrol . 93: 187-194.
IIILLIÀUSON, J. H. -1968- Least square fitting of a straight llne.
Can. Jour. Phys. , 46:1845-1847.
WILSON, M. -1989- Igneous Petrogenesis - a global tectonic
WERNICK,

approach. Uffrrin Hyman, London, 466 p.

D. A.i JORDAIi¡, J. L.t TREUIL, M.; NORRY, M. & TÄRNEY, J.
-1979- Elemental and Sr isotope variations in basic .Iavas from
Iceland and the sorrounding océan f1oor. Contr. Mineral . Petrol.
70: 319-339.

VIOOD,

t-89

APÊNDICES

5.r - Medídas de eixos e superfícies axiais em 1.8
afloramentos onde há interferência de dobras e/ou crenulações D3 e
D4. Obs.: a- unidade tectônica; b- ânguJ-o agudo entre as direções
dos eixos L3 e r,4 (média geral 65; rnéd. NÀC 56; néd. SCIP 7I),

APÊNDICE

FÀSE:

D3

Aft.

L3

D4

s3

s4

L4

31

332/ r0
292 / rO

623

265 / 0s

175/80

160/ls

250/90

707

32s / 00

05s/90

070/00

340/85

92r

09s/50

r80/73

0r0/2L

29t/53

I275

140 / L3

238

/72

040/25

L2s/80

13 01

rr0 / 27

L93 / 83

002 / 00

282/ 63

1356

252/ L5

194/90

185/ss

rtÙ/75

L445

100/ 16

L82/02

260/75

1611

L52/00

250/75

225 / 07

r30 / 57

III-2

330/0s

o6s/75

023/ r0

290/90

gua14-40

336 / 26

060/75

022

/

L6

260/8L

BE5-12

278/

t5

L95/75

03?

/2r

32L/62

BE-7-8

092/50

t62/ 60

025/55

32L/62

GUÀ5-2

300/20

225/54

L70/45

2LO/54

GUÀ2-46

26s/05

165 / 40

160/05

GUÀ-3-1

325 / 06

235/87

070/o0

cRc-5-9

r42 / L0

220/70

L76/08

cRc3- 18

268 / L0

027 / 02
356 / L0

038/ 14

190

NAC
N.AC
NAC

scrP
scrP
scrP
scrP
scrP
scrP
scrP
NÀC
NÀC

scrP
scrP

55
64
75
75

85
80
72
67
82
73

53
46
61
67

50

252/85

SCIP
NAC

340/8s

scrP

75

NAC
NAC

34

75

50

5.2 - Medidas de lineação de estiramento do domínio SCIP
superior e inferior. Colunas : a- foliação 5L; b- lineação
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095/26 075/2s
30s/36 3s5/24
265/43 347 /t3
26s/53 33s/28
280/42 304/42
273/38 345/L6
1589 305/30 020/L0
1067 07? /20 025/LL
1468 L40/20 092/14
BE6-17 2r5/26 L45/09
6-19
2L0/25 138/09
6-25
280/43 001/10
6-30
2t7 /4L L60/2s
920
060/48 111/3s
1039 237 /L5 258/13
uÉpr¡,s

ez.

d

Pto.

025
ro2
085
04s
070
084
094
r42
134
0s9
111
046
032
r38
104
088
098
113
067
1L0
062
080
079
081
091
143
14?
128
L02
146
037
039
088
t44
140
154
163
114
074

LL2
100
097
0s4
066
093
107
140
140
0s9
105
050
033
r52
Lr2
088
104
113
041
089
054
086
077
069
077
170
159

976
974
LO24
1175
LL77
803
799
840
r2LL
L2L3
1179
1145
L204
824
736
800
805
901

099

100
41

b

097

141
116
159
019

02s

094
148
140
L75
168
100
07?

PÀDR.
43
35
N. À.FLORÀI,Í .= 32; N. MEDIDAS = 39
DESV.

-t

01

superior

LL8/36
/62
263/33
235/30
265/35
264/45
070/35
290/53
330/25
260/75
330/65
250/80
100/83
Lr5/75
2?5/70
250/50
29s/50
270/70
270/54
220/28
095/s3
099/s0
040/45
uÉD. Az.
DESV. PÀDR.
N.

287

ÀFLORÀM.=

135/32
001,/30
227 /27
235/30
2LL/22
304/36
070/3s
215/25
330/25
340/30
250/30
L70/40
L62/74
025/03
340/49
288/40
240/34
00L/o2
270/54
226/28
0L8/r7
016/08
L25/0C.
081
56

18; N.

L29
168

044
051
030
114

079
079
134
156
066

L64
133

026
L25
089

0s8
168

079
046
046

024

r27

091
49
MEDIDÀS = 2

ApÊNDrcE
ESTUDADA

a-

6.1 -

DETERMTNAçõES K-A-r ANTERToRES EM

Á¡.ras lpJ¡ce¡¡rss

PoRçÃo ESTRUTURÀT,MENTE supERroR DA NÀPPE e¡¡xÁ-cAr,lasrRÀ

h. cpo. mineral
idade (Ma)
rocha
CTC-34-A feldspato migmatito
645 + 31
CTC-34-À biotita
migmatito
618 + 16
CTC-98-A anfibólio
anfibolito
640 + 22
plagioclásio
CTC-98-A
anfibolito
582 +I28
CTC-162-À muscovita xisto
618 + 17
CTC-163-B biotita
xisto
674 + 2L
CTC-213-A muscovita gnaisse leucocr. 566 + 16
CTC-213-A plagiocJ-ásio gnaisse leucocr. 5gg + 15
338D
sericita
xisto
619 + I
Referências! 1- Correia (1986)t 2- uaihado F. et aI .
b-

referencia
L
1

L
1
1

I
I
I
2

(1983).

PORçÃO SETENTRTONAT, DO COMPLEXO CÀMPOS GERÀIS

n. cpo.

mineral
rocha
V{T-OS-8C6 biotita
gnaisse
WT-OS-6. L anfibóIio
gnaisse
V{T-OS-l4.7 anfibóIio gnaisse
ÏrT-OS-L4.7 biotita
gnaisse
WT-OS-16.2 biotita
gnaisse
SZÀLP308 roch. tot,. ortognaisse
Referência s 1- Akinoto (1988)

idade (Ma)

654 + 10

2254 +

¡9gg +
1429 +
915 +
rL28 +

39
29
18
43
23

192

iP.å

reterenc
1

I
1
I
1

1

j.¿t

