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RESUI\IO

Esta tese desenvolve um estudo estratigráfico, seclimen toló{rico e estrutural sobre a
transiçilo entre as províncias bra silia na s/pa na fric¿r nas do Cráton do Sá-o Francisco e da Faixa de
Dobramentos Araçuaí, na região centro-nbrte do Estado de Minas Gerais.
Três domínios estruturais foram caracterizados pela intensidade da deformação e clo
melltmorfismo brasiliano ( -600 m.a.): domínio externo, representacìo pela borda oriental do
Cráton do São Francisco; domínio transicional, correspondendo às uniclades mais externas cla
Fir ixa Araçuaí; e domínio interno, com unidades mais transform.,l"r
metamofismo da fácies anfiholito.
" "pi"r"nt^n,rn
As principais unida.des litoesrratigráficas estão representadas pelo Embasamento, de idacle
arquena ou transamazônica (2000 m.a,), os metassedimentos do Sg. Espinhaço, de i<la<le
proterozóica média,_do Sg. sáo Francisco ã do Grupo Macaúbas, de i<Jadä protérozóiåa'superior, o
Complexo Salinas (um provável equivalente do Gr. Macaúbas) e os gianitóides leucôc¡áricos
brasú¡irnos. O hmhasamenlo aflora nos três domínios descritos. O Se. S:ìo Francisco constitui
uma cobertura do cráton do são Francisco. o Sg. Espinhaço ocorrã no domínio cratônico e
também no domínio transicional. O Gr. Macaúbas ãflora no tjbmínio transicional e o Complero
Salinas, assim como os granitóides, ocorrem no domínio interno.
foi depositado num n/t continental sub-meridiano. A individualizaçzio rjo
. . 9 Sg Espinhaço
nÎ- .iniciou-se
com um vulcanismo ácido á intermecliário subalealinu Dror."rrju .nn, u
sedimentaçáo da Sequência lnferior (Fm. São João da chapada e Sopa -Brumadinho
"
),ia forma de
um.sistema_de leques ah,viais 9ue. p1ìsa: lareralmenre, paia fácies marinho .uro. Éär" o ropo, a
sedimentação mostra relativa estabilidade tectônica qué caracteriza a Sequência Media (sisiema
desértico costeiro) e sequência superior (sistema marinho raso com 'ciclo, trunreiessiuo, e
regressivos). Um tectonismo epirogeñético, com intrusão de rochas básicas toleiíricas cäntinentais
e uma g.laciação., marcam a paisagèm entre o prorerozóico Médio a Superior. Na margem oeste,
associado ao relevo deste tectonismo, depositou-se a Fm. Jequitaí (fácies glácio-contin-ental) que
passa, lateralmenre, para a sedimentaçáo glácio-marinha, em paite retåbalhada como fluxos
gravrtaclonais e correntes de turbidez que carâcterizam o Gr. MaCaúbas e o Complexo Satinas.
Os
turbiditos finos e mais distais constituém o Complexo Saünas. Esta evolução faóiotOgica de oeste
para.este indica a passagem de um domÍnio conti¡ental sob influência glacial para umã plataforma
continental e uma bacia marinha profunda, as duas últimas separadas" por ur p^teo-täiuo", cofácies de-leque submarino. Esta bacia assimétrica constitui o prisma dd uma märgem cÀntinenral
passiva. Para oeste, a fácies glácio-continenral desaparece e o Grupo Bambuí (päte superior
do
59. sao. l'r-ancrsco) repousa diretamente sobre o embasamento do Cráton do Sáo Franóisco, não
tendo sido identificado na Faixa Araçuaí, devido a näo deposição ou erosão. O. metasi"ãi."nto,
do, Gr. Bambuí. foram depositados em ambiente marinho raso e, para o topo, mostram fácies
deltaica e fluvial braided sugerindo sedimentaçâo molássica (Fm. Três Marias).
A estrutura da Faixa A-raçuaí (domínios transicionalè interno) é progressiva (fases D^ . e
Do) e.Polifásica.(D, +.r). A defonnaçã'o principal (D.) é carcaterizaaí poi uña ru""tìao à"i&nt"i
com oooras asslme¡ncas com vergência para oeste,'separadas por corredores de cisalhamenros
dúcteis. Esta deformação (Drf se mänifesta por ü'na xistosidade S^ e uma lineação de
esttramento^(\) proeminente, lue indica um trãnsporte de material dË este para oesre, em
dlreçâo do cráton do São Francisco. Muito localmente, identificou-se ainda, uma i<istosidade S,
que representa, provavelmenre, uma manifestação precoce da D. (deformação progressiva). Ïd
f"t" .Dprr está relacionada a dobras aberral e uma clivager# àe crenuiaçãò 15..,¡ pãuco
penetrdtiva.
o metamorfismo regional está associado a defoimagão principal. Elè årlriieñta do
anquìmetamorfismo à fácies xistJverde, junto a borda cratônica, evoiui até a fácies xiito verde
alto (cianita) no domínio transicional e à fácies anfibolito alto no óomínio interno. os
lianitoiaes
são na maior._parte_ sintectônicos, do tipo s, lecocráticos, geralmente a duas micas, coñr g."nada,
cord.ierita e silimanita.
A Faixa Araçuaí representa a parte setentrional do flanco ocidental de um mega-orógeno,
separado, posteriormente, pela abertura do Oceano Atlåntico, no início do Mesozóico.-A cadiia é
caracterizada por uma deformação, do tipo cisalhamento simples, com vergência para oeste. o
substrato é, dentro da zona esìudada, iiálico. A tectogênäse brasiliana'está ielacionada ao
intervalo 600-500 m.a.
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ABSTRACT

It is a stratigraphical. sedimentological and structur¿rl stutlv of the transitional zone
.betu een,two
B¡asiliana (

= Pa-n--African ) Prov'inces: the Sáo Francisco óraton and the Araçuaí Fo¡l
Belt, borh locâted in Central-North Minas Gerais.
Three main structural domains can be distinguished using rhe intensity of Brasiliano (-600
Ma) deformation and metamorphism. The external domain is iepresented Éy the eastern bor<ler
of the São Francisco craton. In ìhe transitional domain outcrop the external síructural units of the
Araçuaí Fold Belt and in the internal domain the highly rleformecl an<.i metamorphosed internal
un

its.

ftq }] il lithostratigraphic units. involved are Archean ancJ/or Transamazonian (2000 Ma)
,bÍìsement,
Middle Proterozoic merasediments of the Espinhaço
piorerozoic

Supereroup. upper
metasediments of the São Francìsco Supergroup, the Mácaub¿¡s Crôu¡iancl itr"'sitinor Complex
and finally Brasiüanos granitoids. Thé bãsement outcrops on the ¿raton ancl in the external
domain r¡'here it is polycyclic. The cover of the São Frantisco craton is made of São Francisco
Supergroup, The Espinhaço Supergroup is found in borh external and transitional domains. The
N{aca.úbas Group
.is confined ìo ihe ìransitional domain ancl the Salinas Complex ¡nd the
Brasilianos graniroids to the internal domain.
Supe.rgroup has been deposited in a roughly submericlian continental rift
,located,lì".Etpinhaço
in the transitional domain. Its lower pãrt is made of icii to jntermerliate sub-aÌkaline
metavolcanics and fluviatil metasediments g.adding lateraly to low depth marine secliments. Its
middle part js- made of eolians r|'artzites ðepositã<l in a 'beach envir'onment. tts upper part is
co^mposed.of low depth marine deposits shoiving alternate regressive and transgresiive cycles .
After its deposition the Espinlaço- Supergroup -has suffered a-general upflift aíd inrrusiáns of
conrinental tholeiites. On the highest up lifted parrs conrinenral
þaciogenic facies of the Jequitaí
Formation (lou'er part of São.Fianciscô supergroup.¡ are deposíted. "Eastwards, in the Aråçuaí
geosyncline,
!!e.y Srade into glacio-marin dèpoiits äísociated to gravitarional débris flows, mud
flows and turbidites. Fine disial turbidites arä characteristics of th-e Salinas Complex. ihis'facies
chan-ee from West to East mark out the evolution from a continental englacial Jnuironment to
platform glacio-marine environment and finaly to a deep oceanic baïin. Gravity reworked"
deposits are concentrated along the siope separáting the marine platform from the ocäanic b"sin.
The *'hole. sequenc_e of facies build a_ typicai prismãf passive märgin. westward, on the craron,
continental glacia.l facies disapear and tile sa_;bui (mid'dle part of ihe sao Francisco sufergroupj
lies directly on the basemenr._ The upper (molasiic Três'Marias Formation) parts oi tÈ'e Såó
Francisco Sup_ergroup is only known on the'craron. No equivalents have been'identified in the
Araçuaí Fold Belt because non deposited or eroded.
The structure of the Araçuaí Fold Belt - transitional and internal domains - is progressive
(phase Do-rand D.,) and pollphásed (D^.,). The frst or main (D-) deformation
ceneiatãa serie
ol wtde úndulated'zones with asymetric'fófds showing wesrwards /eigence sepa.aéd by thin belts
of ducti.le shearing. So slaty clèavage bears a prohãminent stretching orTuitd mine.ãl linearion
rndrcåtlng. a westward transport of materials towards the são Francisco craton. Localy and s,
cleavage has been identified. It probabJy lepresents an early phase of rhe main piogr"rrffé
deformation (Do). De + generates open fólds ;ith a non-penet;atìve crenularion clevage. -Covers
r
oI tne cratonrc domaln are subautochtonous: they are folded and thrusted by D- on a widrh of
about 100 kilometers. The regional barrowian mótamorphism is associated t'cl d-. lt increases
(cratonic dõmain) ro_ greenschist faåies (intermediate domJìn) und d..p
lr:i,."1:lL:"q
amph lboLte,lacies (.internal. domain).. Granitoids are mainly syntectonic, of s-type, leucocratiô,
generaly wllh two micas, garnets, cordierite and sillimanite.
.. , . .The Araçuaí Fold Belt represe-nts the northern part of the western flank of a mega orogen
djvided in rwo during. the opening of the South Atlantic ocean in Early Mesozoic tiäe. It is
cha¡acterized by a main ductile shearing with a westwards vergence. Metasediments are cross-cut
by low ang.l.e shearing zones,
.the moit important of whicriare used to separáte rhe 3 main
structural domains. The substrate
is siãlic in the whole studiecl area. The Brasiliana
tectonogenesis is roughly dated at 600 Ma.
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RÉsUMÉ

l'étude stratìgraphique, sédimentologique et structural de la trasition entre les
. ll s'agit
brésilen¡es i = pan:rfiicaines) du craton dã São Francisco et de la châine Araçuaí dans
Pl:liT:.
le centre-nord de l'état du Minas Gerais.
Trois domaines structuraud sont distingué en utilisant comme discriminant I'intensité de la
dÚformation et du métamorphisme brésilieri( -600 Ma). Le clomaine externe reDréscnte
la
hordure orientale du craron d'e Sâo Francisco; ie domainJ rranr;tionn"i
atií unites les
plus externes de la châine et le domaine interne aux unités "nri"spond
nlus tränsformeés où le
metamo_rphisme alteint le facies amphibolite profond.
Les princþales unités_ lithostratigrapiiques représenrées sont le socle d'áge archéen ou
transamazoÌien (2.000 Ma). Les métasédime¡is du súpergroupe Espinhaço d'nge "protérozoique
moyen, du supergroupe São Francisco er du Groupe Maca-ribas <j,ágé protårozöi-quå suferieur,
le
Complexe Salinas. équivalent probable du groupe Macaúbas et les gianirtiide. brelilien.l
Le socle
arrleure sur le craton ou domaine externe et dans le domaine intérne oú il est polycyclique.
Le
Supergroupe de sáo Francisco constirue la converture du craton ¿e sao hránóisco.
Le
Supergr,oupe Espinhaço se. reucontre à lo fois dans les <Jomaines externe et intermécJiaire.
Le
groupe Macaúbas caractérise Ie domaine transitionnel et le complexe Salinas et les granitoTrls
le
clomaine interne.
, . l: Supergroupe Eçinhaço lProtérozoique Moycn) s'cst cléposé drns un rift continenral
submerldten. s-a p.arllc intérjeure comprend un volcanisme acide à intermécliaire sub-alcalin
et
des sédiments fluv.iariles qui, latéralemenr, passent à de facies marins peu profonds. sa
partie
moyenne_ est constituee par des facies eóliers déposés eu bordure d'une merit sa partie
suieriér
est formée par des.facies marins peu profonds où alternent
rycles régressifs et trairsgilssifs. Un
bombement avec intrusions de tholeiites continenrales rrr'*lèu" tã ,itt erpintrrtË ìocalisé
à
I'aplonbe du futur domaine transitionnel. Sur les hauteurs de cette vôute s; ãefo.Lnt-tes fa"ies
,,geosynctili^i"glaciaires continentaux de la formation Jequitaí.
Äraçuai, it,
.vers I'est, dans le
passent. à des d-épôts glacio-marins alternaní avec des
debris iow, des m"ud fÍow et àei iurbidites.
Ie plus distales constituent le Comllexe Salinas. Ceue évolution faciologique
::t_ Lloio,tj::.fines
o,,oest, ey €st le
d'un domaine continental englacé a une plare-forme mãrine
!al9|e d'un ba_ssin pro.fond
-passage
separee
par un paléo-talus au pied duquel se concenrreut ¡es facies de
remanlements. L'ensemble co¡stitue. un prisme sédimentaire de marge passive. Vers I'oest, les
facies glaciaire continentaux disparaissement et le Bambuí repose direótement sur le socle
du
craton de Sáo Francisco. Le
du Supergroupe de São Francisco - Groupà Bambuí et
.ieste
formation molassìque Tres Ma_rias - n'est connu-quË sur le craton. Aucun équivaÍent n en a été
reconnu dans la châine AraçuaÍ, parce que non dépìsé ou bien érodé.
Lå structure de la châine Araçuåí. domainès transitionnel et interne, est progressif (phase
Do) et polyphasée. (phase Dn*1). La déformarion prircipale (Do) engenäre i* iuci"sion
?p-_r l,
dé zones tnollemenr plÞìées à plis dissymètrique à vergenóe oueìt sépalées plr les couloirs
de
clsaÜements duct es. Elìe se manifeste par une schistosité S- et une linéati-on prohéminente
d'étirement ou minérale indiquant un t.ánspo.r des matériauR de I'est vers llouårt, ãn åìiÀ"tion ¿u
craton de São Francisco. Trèi localement, on peut identifier une schistosité S_ , qui reorésente
probablement une manifestation précoce de luD^. La déformarion o- , ,
ouv.ert: elune clivage de_crerulation peu pénétralif. Dans le domainePciäton'ique,
"neËri¿l;'j"íoli,
les coivertures
sont plßses et souvent décolìees par D,., sur une profondeur pouvant dèpaiser 100 kilomètres.
Le
métamorphisme régional est assòcié a Ya deformätion princiþale (D-). il croit de I'anchÞone dans
le oomarne externe aux laciès schiste vert (domaine transitionnel) ef amphibolite profond
(domaine interne). Les. graniroldes sont pòur la prupart syntectoÁiqu"r,i" iyi" !ii*.o...,".,
generarement a deux mrcâs, grenat, cordiérite et sillimanite.
. [¡ châine Araçuaí représente la partie septentrionale du flanc occidental d'un mégaorogène.coupé en deux lors dé I'ouverture'de I Atlantique sud au débur du tr.lesoioique. gue
est
caractérisee par une déformation principale de typË cisaillemenr simple a u"ri.*" ou"rt.
L'ensemble des métasédiment.
_re.oupé par de !ånds cisaillements aïrctif". p.íllìrés dont
les principeux sont utilisés pour "rt
délimitei lei 3 dom'aines srructuraux décrits. Le subitratum est,
dans la zone étudiée, sialique. l-a tectogenèse brésiliene est datée d'environ 600 Ma.
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I. GENERALIDADÐS

l

Aspectos Geográficos e Fisiográficos
1.1. I-<icalização da

Á¡ea

e Acesso

Esla tese visa estudar as relações estratigráficas e estruturais entre as sequências
da
borda do cráton do sao Francisco (sg, São Francisco) e as unidades externas da Faixa
Araçuaí (Sg. Espinhaço, Cr. N{acaúbas e Complexo Salinas). Para desenvoìver
esre tema
escolheu-se uma área ampla, que foi estuda<ja em várias escaras, simultaneâmente,
desde
seçóes geológicas regionais, mapas de detarhe, até cresenhos de afloramentos
importantes.

Esta região ampla situa-se na porção centro-nordeste do Estado de Minas Gerais,
imediatamente ao norte de Belo Ho¡izonte. perfazendo uma área de aproximadamente
130.000 km2. As maiores cidades da região são as cje sete Lagoas, curvelo,
Montes craros,
Diamantina, Araçuaí e Teófilo Otoni (Figura 1).
As prinqipais vias de acesso eslão na fìgura 2. A partir de Belo Horizonte atinge-se
a área pela BR-M.Q e BR-135 até curvelo e Montes claros. outras importantes

estradas

de acesso na área são a BR-236 (Diamantina-Araçuailtaobim), a MG-342 (Sarinascoronel Murta-Araçuaí) e a MG-251 (Montes claros-Francisco sá-Sarinas).
A.lternativamente, é possível o acesso a partir tle Belo Horizonte, pela MG-010, para
serro,
Guanhães e capelinha. Finalmente, é possível atingir-se o extremo nordeste da
área de
estudo pela BR-{l6 (Rio-Bahia), a partir de Governador Valadares.

Existem importantes cursos d'água de três grandes bacias hidrográficas: a do Rio
São Francisco, Rio Jequitinhonha e Rio Doce. pertencente a Bacia do Rio são
Francisco
tem-se os rios Piracicaba, velhas, Jequitaí e verde Grande, todos afluentes da
sua margem
direita. os rios Macaúbas, Araçuaí, ventania, Vacaria, Sarinas e piaui pertencem a Bacia
do Rio Jequitinhonha, enquanto que os rios Vermelho, Guanhães, peixe e
santo Antonio
drenam para o Vale do Rio Doce (Figura 2).

Dois grandes projetos governamentais do DNpM/cpRM (tabela 1) abrangem a
região estudada: Projeto Três Ma¡ias (Menezes et al., L977), relacionado
a bor¿a cratônica
e o Projeto Jequitinhonha (Fontes et at., 197g), sobre as unidades da Faixa Araçuaí.
considerando estes dois projetos, a área de trabalho abrange, em termos cartográficos,
parte das seguintes folhas 1o00'x lo30', na escala 1:250.000.
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1.2. Compartirnentos Geomorfológicos

A área de pesquisa compreende vários cornpartimentos geomorfológicos clistribuidos
conforme a figura 3. Estes compartimentos ou paisagens já foram descritos de
maneira
resumida por Pflug (1965) .

o

comparlimento ! é característico cia região de pranartos, escurpido em ¡ochas
quartzíticas ds supergrupo Espinhaço. Foi subdivi<iido em Id IB
e IC para abranger a
Ser¡a do cabral, serra do Espinhaço Meridional e serra do Espinhaço central,
respectivamente. Apresenta cotas em torno de 1000 a 1500 metros e paisagem
de campos
ondulados e senas ou cristas quartzíticas alinhadas, com aspecto de iruelberg.A vegetação
é de campos rupestres ou campos de altitudes.

o

compartimento

II

corresponde a bacia hidrográfica do Rio São F¡ancisco e foi
esculpido em rochas do Grupo BambuÍ e em coberturas detríticas do C¡etáceo.
O relevo é
suave' na forma de colinas ou morros com vertentes suaves e topos aplainacios, que
se

intercalam com chapadas tabulares devido aos arenitos cretácicos. As cotas variam
de 500 a
600 metros, junto ao Rio são Francisco, até g00-900 metros quando próximo cla serra
do
Espinhaço. A vegetação é típica cìo cerrado, com arhustos e árvores baixas e tortuosas.

o

compartimento

IIr é clracterizado por hog back arinhados aproximadamente

norte-sul e é tÍpico da borcla leste <ia serra <io Espinhaço lrleridional. Este relevo

é
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comporl ¡mcnlq¡

rooKñ

gao-

6

fornlarjo por cristas quarlzíticas

e

itabiríticas <.io Supergru¡ro lr,tinas. intercaladas
tectonicamente em gnaisses do Elrlllsamento, mostranclo y'ottt pariJ oeste e reverso ou dþ
slopc para leste. A vegetação é, geralmente, de grande porte, gradando para a Floresta
Atlântica, já parcialmente desmatada.

o

comparrimenro

IV é caracterizado por relevo em "nreia Ìaranja", esculpido em

gnaisses e migmatitos do Embasamento e ocorre nos Anticlinórios de Gouveia

(lv c)

(lv

A)

e

e ainda a leste da ser¡a do EspinhaEo Meriilional (lV B). Morros
arredondados com vertentes abruptas associadas a talvegues apertados caracterizam o
¡elevo desta região. A vegetaçiio é de granríneas, arl)ustos e mrtas de galerias nos
compartimentos IV A e IV c e de floresta, com árvores de grande porte, parcialmente
destruírla pela ação antrírpica, no compartimento IV B.
Itacambira

o

compartimento

v

refere-se a paisagem das "chapadas" que extencìem-se a leste e
nordeste da serra do Espinhaço, em domínios do Grupo Macaúbas. Estas "chapadas',

representam antigas superfícies de aplainamento (pediplanos) que dominam o relevo com
níveis altimétricos superiores a 650 metros. É típico, também, neste compartimento, um

relevo dissecado

e de colinas policonvexas esculpidas sobre metamorfitos, em cotas

inferiores as das "chapadas". A vegertação é cle cerrado, transicionando para uma caatinga
arbórea com espinheiros e cactáceas (Fontes et a\.,19'18).

O compartimento VI representa um relevo granítico com pontÕes e pâes

de

açucar, com características de inselbcrgs. É comum, também, a ocorrência de "chapadas"
sobre estes terrenos graníticos e um relevo de colinas, bastante dissecado. A vegetaçào é
semelhante a do compartimento v e as cotas altimétricas variam de 500-600 metros a 250300 metros, quando próximo do Rio Jequitinhonha.

1.3. As superfícies de aplainamento

King (1956) identificou diversas superfícies de aplainamento no Brasil central, que
correspondem a ciclos sucessivos de denudação com regressão.de escarpas e sedimentaçáo,
aliado a ciclos de soerguimento continental. As diversas superfÍcìes são marcadas por
coberturas elúvio-coluvionares, às vezes laterizadas, que distribuem-se em níveis
topográficos distintos, como consequência dos rìiferentes estágios de aplainamento.
Posteriormente, Braun (1971) detalhou os diversos ciclos descritos por King (op.cit.),
hierarquizando-os cronologicamente de maneira mais precisa.

'7

Os diversos ciclos descritos por L.King siio os seguintes: Gondr¡ana, Pris-Gond¡ana,
Sul-Americano, Velhas e Paraguaçú. O primeiro foi relacionlcie ao Triássico ou Cretáceo

Inferior, o segundo ao Cretáceo Superior, o terceiro ao Terciário Inferior e os clois úìtimos,
ao Terciário Superior e Quaternário, respectivame nte.

os ciclos Gonduana e

Pós-Gonduana formam terraços preenchiclos por areias,
geralmente laterizadas, nas cotas de 1250 a 1400 nletros, excepcionalmente 2000 metros,
dentro da serra do Espinhaço (Figura 4). A superfície Sul-Arnericana, <1e larga ocorrência
na região, aparece como "chapadas" extensas que se elevam sobre um sistema <le vales,
com cotas de 700 metros nos terrenos do Grupo Bunlbuí e de 900 a (r00 nletros no Grul.ro
Macaúbas (Figura 4). A esta superfície de erosâo é comum a ocorrência de ìateritizaçiìo,
devido a alrernância de estaçoes climáticas seca e úmida. o ciclo Velhas mostra unra
paisagem ondulada, raramente atingincio a fase rle aplainanrento f¡eneralizado e resl¡ltou
de processos de degradação da superfície sul-Americana.
cicÌo erosivo paraguaçú

o

dissecou a superfície Velhas, entalhando e abrindo vales fluviais que dominam a paisagem
atual (King, 1956).

1.4.

Clima

A regiäo pesquisada aproxima-se do clima Mesotérmico Bran<io (Nimer, r977 in
IBGE, 1977), com veróes quentes e chuvosos e invernos brandos e secos. Junto a Serra <jo
Espinhaço ocorre um predomínio de lemperaturas amenas, com média anual de 19ac. Na
região de Araçuaí (Médio Rio Jequitinhonha) a média anual é superior a 24ac (Seplan-

MG'

1982 ¡n Pedrosa soares, 1984) com longos períodos de seca, às vezes prolongando-se

pelos meses de verão.
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2' confexto gcológico da fransição cráton do sáo Francisco-Faixn de Dobramcnfos
Araçuaf
2. 1.

Consideraçoes Preliminares

A estrutura geológica do Brasil é, em grande parte herrìacla da orogênese brasiliana,
evento tectônico que ocorreu no final do Pré-cambriano. os crátons, poupados por este
evento, foram separados por uma rede de faixas de dobramentos brasilíanos. A Faixa
Araçuaí compreende um destes sistemas de dobramentos brasilianos que ocorre no limite
sudesle do cráton do Sâo Francisco (figura 5). Segun<1o Almeida (1977) as faixas
brasilianas que bordejam o cráton do São Francisco compreenclem a Faixa Sergipana,
siluada no limite nordeste, as Faixas Riacho do pontal e Rio preto, nos limites norte e
noroesle, respectivamente, a Faixa B¡asíìia, sìtuada no limite oeste e a Faixa Araçuaí
(figura 5), que se prolonga para o sul através da Faixa Ribeira.

Almeida (1977) propôs a designação de Araçuaí para a faixa de dobramentos
brasilianos na margem sudeste do cráton do são Francisco, em Minas Gerais e regiöes
vizinhas da Bahia. Segundo Almeida (op.cit.) o Grupo Macaúbas e os gnaisses xistos,
quartzitos e mármores associados, no sul da Bahia, representam os depósitos geossinclinais
que a caracterizam, sendo admissível que equivalentes do Grupo Bambuí também possam
existir nela. As estruturas da Serra do Espinhaço em Minas Gerais a ela pertenceriam pelo
menos em parte. A vergência em direção ao cráton, dobramentos holomórficos e grancles
falhas inversas caracterizam a tectogênese brasiliana na Faixa Araçuaí. Esta apresenta-se
na forma de um grande arco ou ferradura, com vergência radiaì, dirigida contra o anteparo
cratônico e mostrando sequências supracrustais brasilianas ou sequências mais antigas nas

bordas e, no setor centro-oriental, rochas gnáissicas-migmatíticas

e

graníticas da

infraestrutura de idade arqueana a transamazônica (Almeida, op.crr ).

2.2. Definição das Grandes Unidades Litoestratigráficas Envolvidas
2.2.1. Embasamento

O

embasamento da regiâo em estudo compreende rochas granito-gnáissicas,
geralmente migmatizadas, que, segundo Brito Neves et aI. (1979) e Siga Jr. (1986) são de

idade arqueana com fase de granitização no Proterozóico Inferior. L¡calmente
apresentam remanescentes de sequências supracrustais de idade arqueana/proterozójca
inferior como o Supergrupo Rio das Velhas (Dorr, 1969), o Supergrupo Rjo paraúna
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(Fogaça et a\.,7984), a Sequência Vulcano-Sed im e nrar <je Serro (Uhleìn cr
Sg. Minas (Dorr, 1969; Assis & lrlarini, 1983).

at,

1983) e o

O Embasamento do Crálon, não remobilizado pela orogênese brasiliana, aflora nos
arredores de Belo Horizonte à Sere l-agoas (fig. 6). o Embasamento policíclico e
remobilizado pela orogênese brasiliana aflora em três regióes distintas: no centro da Serra

do Espinhaço Meridional (Anriclinório de Gouveia), no Anticlinal de Porteirinha

-

Itacambira (norte de Minas Gerais) e a leste-sudeste da'serra rìo Espinhaço Meridional
(região de Guanhães até o Quadrilátero Ferrífero) (fig, 6).
2.2.2. Supergrupo Espinhaço

Corresponde a um conjunto metassedimentar predominantemente quartzítico, que
já foi anteriormente denominado de Série Itacolomi (Guimaraes, 1931) e <je Série Minas
(Pflug, 1965 e 1968). Estratigraficamenre foj subdividido em oiro formaçóes por pflug

(1968), as quais foram relacionadas a dois grupos por Dossin e/ a/. (1984): Grupo
Diamantina e Grupo conselheiro Mata. o primeiro compreencle as formaçoes são Joao da
Chapada (quartzitos), Sopa-Brumadinho (quartzitos, metaconglomerados polimíticos
diamantíferos e filitos) e Galho do Miguel (quartzitos). O segundo compreende as
formaçóes Santa Rita (metapelitos), Córrego dos Borges (quartzitos), Córrego Bandeira
(metapelitos), córrego Pereira (quartzitos) e Rio Pardo Grande (metapelitos e lentes de
dolomitos). A idade de sedimentação do Supergnrpo Espinhaço oscila entre l.i a l.Zb.a.
(Proterozóico Médio) segundo Brito Neves et al. (1979) e Incla & Barbosa (1978).

Rochas metabásicas geralmente consideradas como pós-tectônicas cortam o
Supergrupo Espinhaço.como diques e silk e a sua idade tem sido atribuída (Brito Neves et
al.,1979) ao final do Proterozóico Médio (1,2 a 1,0 b.a.).
2.2.3. Supergrupo São Francisco

Pflug

&

Renger (1973) denominaram de Supergrupo São Francisco

a

uma

sequência metassedimentar sobreposta ao supergrupo Espinhaço e integrada pelas "facies"

Bambui, Jequitaí

e

Macaúbas.

são litologias relativas a orogênese

brasiliana

compreendendo uma unidade depositada como cobertura cratônica (Formação Jequitaí e
Grupo Bambuí) e outra com característica "geossinclinal" (Grupo Macaúbas) e principal
integrante da Faixa Araçuaí (Almeida, 1977).

t3

o

Grupo Bambuí (Rimann, 1917) compreenrie unra sequência argiro-carbonátic'
diviclida em seis formaç<ies (costa & Branco. 1961; Dar<ienne, 197áì) <ia base para
o t.po:
Formação Jequitaí (tilitos), Formaçáo sete l:goas (calcários), Formação Serra
cle santa
Helena (siltitos), Formaç:io l:goa do Jacaré (calcários), Formaçâo serra da sauctarie
(siltitos) e Formação Três Marias (siltitos e arcósios). o Grupo Macaúbas (Moraes,
1932)
compreènde uma sequência argilo-areno-conglomerática, subdiviclitla em ó níveis
informais por Heuich (1977) ou em 3 formaçoes por Karfunkel & Karfunkel (r97
6a),
conforme o esquema abaixo:

HETTtCH,
NIVE

1977

(KARFUNKEL A KARFUNKEL.
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A idade de sedimentação do sg. são Francisco varia desde

1,0 b.a., senrJo posterior

a intrusão de rochas básicas da serra do Espinhaço (Brito Neves et a|.,1979), até
600 m.a.,

que é a idade do dobramento e metamorfismo nas faixas adjacentes. Este intervalo
de
tempo é corraborado, no Gr. Bambuí, pela presença de estromatólitos típicos do
Rifeano
Superior (Cloud & Dardenne, 1973).
2.2.4. Complexo Salinas

A-lmeida (1.977) caracterizou o Grupo Macaúbas como integrante da Faixa Dobrada
Araçuaí, com caracrerísticas "geossinclinais''. posteriormente, schobbenhaus er a/. (19g1)
e
Pedrosa soares (1984), seguinclo a sugesrão de cobra (1970), subdivirliram Faixa
a
Araçuaí

em Grupo Macaúbas (rochas glaciogênicas no facies xisto verde) e unidade ou Grupo
Salinas (xistos no facies anfibolito e sem rochas paraconglomeráticas) separados pela
faìha

I
l

14
inversa de Taiobeiras. Parâ estes autores, a itla<je do Grupo Salinas seria indefinida,
talvcz
relacionada ao Proterozóico Médio, porque seria mais deforma<io do que o Gr. Macaúbas.

Litologicamente, compreende biotita xistos, quartzitos, calcissilicáticas, calcários, xisros
grafitosos e metaortoconglomerados (Fontes et al., 1,97g). os xistos são ricos
em biotita,
(ì:Ìartzo e feldspato e mostram, às vezes, granada, cianita, estaurolita,
silimanita,
cor<jíerita.

2.2.5. Rochas granitóides e gní issicas-mignlatíticas clo setor oriental

Estas rochas, pela definiçao de Almei<ia (1977), nao perrenceriam a Faixa Araçuaí.
Entretanto, as pesquisas geocronol(rgicas de Siga Jr. (19.s6) ulostrar¿rm r¡ue, boa parle
deste mate¡ial foi gerado no Ciclo Brasiliano.

Rochas granitóides são observacras na região orientar da Faixa Araçuaí, em
assocìaçao íntima com as rochas metamílrficas regionais, ora corrando os mel assecjime
n tos
mesozonais do Grupo Salinas, ora transicionando para as rochas gnáissicas-migmatíticas
e
formando desde pequenos corpos intrusivos até grandes batólitos. Sáo geralmente
porfiróides ou equigranulares de composição granodiorítica a granítica, locaìmente
tonalítica, e com mineralogia a base de feldspato, quartzo, biotita, muscovita, granada,
silimanita, cordierita e anfibólio (Fontes et at., r9'lg; silva er a/., 19g3). l_ocalmente
granitóides a hiperstênlo (charnoquitos) foram identificados (Fontes et a|.,1,97g).
segundo
siga Jr. (1986) a idade destes granitóides varia de sin a tardi-tectônicos (650 a 550 m.a.),
tardi a pós-tectônicos (550 a 500 m.a.) e pós-rectônico a auorogênico (500-400 m.a.) em
relação a orogênese brasiliana.

As rochas gnáissicas-migmatíticas apresentam composiçóes próximas de gnaisses
kinzigíticos e foram denominadas de complexo paraiba do sul por silva et al. (19s3) e
de
Complexo Jequitinhonha por Almeida & Litwinski (1984). São rochas gnáissicas bandadas
com frequentes intercalações de rochas básicas (anfibolitos), lentes manganesíferas,
calcissilicáticas, pacotes espessos de quartzitos e gnaisses grafitosos (Litwinski, 19g5;
Fontes er al., 1978). A mineralogia dos gnaisses é a base de quarrzo, feldspato, biotita,
granada, silimanita, cordierita e grafita. os dados geocronológicos Rb/sr situam-se
em
lorno de 660-570 m.a. e o método u/pb em zircão indica idade cle 590 m.a., que significa a
idade de metamorfismo deste material (Siga Jr., 19g6). A narureza do material original,
sedimentos pelítico-aluminosos, arenitos e carbonatos permite interpretar esta unidade
como um equivalente mais metamórfico do complexo salinas (siga Jr. et al., r9g7).

l
l
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2.3. Problemas Estratigráficos e Estruturais enconrrados na região estudada

Y

os

seguintes probremas sssumem irnp.rrância para
geométricas enrre

'Problema estrutural: jdade da <.leformaçâo

ir

(Auluc<igeno do Paramìrim).

ET
1,Ê

o sg. Sâo Francisco e o
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Existe ainda o antigo probìema cìas reraçrìes entre o sg. Minas e o Sg. Espinhlço,
que não é importante dent¡o da concepção rjeste t¡abalho.

\2.3.i. A relação Sg. Minas x Sg. Espinhaço (tabeìa 3)
t
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Este problema remonta ao início do século quando Derby (1906) denominou
de

série Minas aos metamorfitos da região do euadrilátero Ferrífero

e separou-os,
estratigraficamente, dos quarizitos da região diamantífera. Esta mesma linha estratigráfica
foi seguida por Draper (1920) e Moraes & Guimarães (1930). Guimarães (1931)
cÌesignou

de série Itacolomi aos quartzitos da se¡¡a <io Espinhaço que, na região de ouro preto,
recobrem discordantemente os metamorfitos Minas. Estas idéias nortearam
os trabalhos
mais recentes de Almeida (1967), Almei<ìa et ø1. (1976), uhlein (1982), Assis
& Marini
(1983) e Dossin er a/. (1984).

uma segunda linha estratigráfica iniciou-se com Harder & chamberlin (1915) que
estabeleceram uma subdi'¿isâo da Série Minas no Quadrilátero Ferrífero,
correlacionando
o quartzito caraça, base da referida série, aos quartzitos da Serra do Espinhaço. Esta
mesma idéia foi reafirmada por Barbosa (1954), dentro de um modelo geossinclinal. pflug
(1965' 1968) e Pflug & Renger (1973) co¡relacionaram os quartziros
da serra do Espinhaço
e da Série Minas do Quadrilátero Ferrífero em função do interdigitamento faciológico
do
metaconglomerado polimítico sopa, frequentemente rico em seixos de quartzito
ferruginoso e mesmo apresentando teores elevados de ferro na matriz,
com os itabiritos da
região de Mo¡ro do Pilar, conceição do Mato Dentro, Itapanhoacanga
e serro.
Esses,

indubitavelmenre' pertencenres à Série Minas (pflug, 196g). Esra visào rornou-se
representaliva do pensamento de muitos geólogos que trabalharam na

região,

especialmente ao longo da década de 70.
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uma terceira linha estratigráfica originou-se com o trabalho de Grossi sad & Vaz
de Melo (i969) na região de serro, que corocaram os quartzitos da serra <Jo Espinhaço
estratigraficamente abaixo da série Minas. l-adeira (19g0) seguiu esta idéia em função
correlaçio entre o Supergrupo Espinhaço e o ,'euartzjto Cambotas,, da região

<ìo

Quadrilátero Ferrífero e que, segundo Dorr (1969), ocorre

cja

estrat igraficame

n

re abaixo

cla

Série lr,linas.

2.3.2.

A idade da deformação

<Jo

Supergrupo Espinhaço

Brito Neves et al. (1979) e Briro Neves et at. (19g0) acìmitem q'e o sg. Espinhaço,
em toda a sua extensáo na serra homônima, foi tectonizaclo e meramorfizado no
intervalo
1,3 a 1,2 b.a., portanto antes do Ciclo B¡asiliano.

Em Minas Gerais,

Almei

da (1977) e Armeida ct ar. (1,97g) intlicam que

o
Supergrupo Espinhaço foi, parcialmente, envolviclo nas deformações do cjcìo Brasiliano.
uhleiir e¡ al. (1986) demonsrram que o supergrupo Espinhaço na regiao <ie Diamantina

foi dobrado antes da orogênese brasiljana, apresentando o mesmo quaclro estrutural
que o Grupo Bambuí. Na Bahia, Jardim de sá et al. (1976a) e Inda & Barbosa (197g)
colocam que o Espinhaço foi deformado no Proterozóico Médio, daclos estes ratificad.os
não

por estudos geocronológicos de rochas metabásicas pós-tectônicas que in<ìicaram valores
de 1,2 a 1,0b.a.
Desta forma, em Minas Gerais, o Espinhaço foi deformado apenas na orogênese
brasiliana (Proterozóico superior), enquanto que na Bahia (Aulacílgeno do paramirim),

a

deformação e o metamorfismo estâo relacionados ao proterozóico Médio (Moutinho
da
Costa & Inda, 1982).
2.3.3. A relaçáo entre o Grupo Macaúbas e o Complexo Salinas

Moraes (1929) descreveu

a

"Formaçâo Macaúbas', constituída por firitos
conglomeráticos, filitos, quartzitos, micâxistos e raras camadas de calcário, aflorantes
na
bacia do Rio Macaúbas. Em 1932, Moraes amplia a área de ocor¡ência da Formação
Macaúbas para o nordeste de Minas Gerais incluindo os xistos altamente metamórficos
que afloram nos vales dos rios setúbal, Gravatá, Fanado, Itamarandiba,
A.lto Rio pardo,
etc. Almeida (1977) admite a grande distribuiçáo dos metamorfitos Macaúbas e propÕe
que ele represente a sedimentação "geossinclinal" da Faixa Araçuaí, acompanhado
de

'11
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I

meramorfismo crescente para lesre

e

wNw.

cobra (1970) designou parte

dobramentos holom(rrficos com vergência para

<Ja Formação Macaúbas

como Grupo sarinas,
especialmente os xistos mais metamórficos cra porção orientar, Schobbenhaus
et ar. (19g1)
ratificam em parte a proposta anterior crianrlo a "Uni<jacje proterozóica
Ceratla
ou

Retrabalhada no ciclo Brasiriano", e diminuindo, consideravelmente,
a expressão
cartográfica do Grupo Macaúbas. perirosa Soares (19g4) propoe que o Grupo
Macaúbas,
constituido por rochas gìaciogênicas, estenda-se até a Farha de Taiobeiras que
e
o Grupo
Salinas, sem rochas paraconglomerát icas, ocorra a oriente do citaclo falhal¡ento. pecjrosa
soares (op.cil. ) iustifica esta separação colocanrro que o Grupo Macaúbas
apresenta 2 fases
de deformaçâo (Sn e Sn + 1) e o Grupo Salinas, três fases (Sn_1,
Sn e Sn + 1).

.

2.3.4. A relação entre o Sg. São Francisco e o Gr. Macaúbas (tabela
3)

A Formação Jequitaí e o Grupo Macaúbas apresentam rochas graciogênicas
(Hettich, 1977; Karfunker e Karfunkel, 197 6a) e são crono e ritoestratigraficamente
cotrelacionáveis' Na base, ambas as unicrades mostram discordância com o supergrupo
Espinhaço (Pfiug & Renger, 1973). Para o topo as relaçóes estratigráficas
sáo confusas.
Vários autores tem mencionado interdigitações laterais entre os Grupos Bambuí
e
Macaúbas, posicionando"os no mesmo ho¡izonre cronológico (pflug, 196g; pflug
&
Renger, 1973; Dardenne & warde, i979; Hettich, 1977; Karfunker
et ar., rggl,Karfunker
& Hoppe' 1988). Outros pesquisadores fazem referência a uma ¿iscordância enrre os
Grupos Macaúbas e Bambuí, considerando o primeiro como unidade mais
antiga (oriveira,
1967; Braun & Baptisra, 1979; parenti Couto & Bez, 19gi, Dossin
& Dardenne, 19g4).

Em síntese, o problema estratigráfico pode ser expresso da seguinte maneira: a
litoe'stratigrafia do sg. são Francisco no cráton compreende a Fm
Jequitaí e o Gr.

Bambuí' Estas duas unidades estratigráficas correspondem, na faixa de dobramentos
Araçuaí, ao Grupo Macaúbas, ou será que apenas a Fm. Jequitaí é o
equivalente laterar do
Gr. Macaúbas?
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3. Objef ivos e meto<ìologia
Esta pesquisa, apresentada como tese de doutoramento no Instituto rle Geociêncjas
da uSP, tem como objetivo principal estucìar a passagem de uma área cratônica, o cráton
do São Francisco, para uma faixa dobrada b¡asiliana, a Faixa Araçuaí.
Este objetivo pode ser subdivìdìdo em vários problemas estraligráficos e esrruturais:

- estudar as relaçÕes estratigráficas e estruturais entre os supergrupos Espinhaço e são
Francisco, tanto na borda do Crírtc¡n como nas uniclades externas da faixa.

-

caracterizar e detalhar a transição, dentro do Sg. São Francisco (Fm. Jequitaí, Gr.
Bambuí, Gr. Macaúbas), entre uma sedimentação cratônjca e uma sedimentaçáo de bacia
instável, subsidente, provavelmente geossinclinal.
- analisar a progressào da deformação e do metamorfismo do cráton em clireçào à faixa de
dobramentos.

-

lentar conhecer melhor as condiçÕes de deposição na Faixa Araçuaí (quadro

geodinâmico), utilizando análises geoquímicas e radiométricas de metavulcânicas áciclas e
básicas.

Nas atividades de campo efetuou-se perfis geológicos contínuos, no sentido crátonfaixa, que permitiram a observação das interreìaçóes geológicas entre as diversas unidades

estratigráficas. Da mesma forma, confeccionou-se mapas geológicos de detalhe em áreas
importantes, que contribuiram, significativamente, para esclarecer detalhes da evolução
geológica regional. Os dados de campo, acrescidos da compilação dos mapas geológicos
existentes, permitiram a confecção de um mapa geológico estrutural na escala 1:500.000 da
área de pesquisa.

O autor trabalhou na região da Serra do Espinhaço Meridional desde janeiro de
1980, quando iniciou o trabalho de campo para sua tese de mesrrado (Uhlein, 1982) nos

arredores da cidade de serro. Posteriormente, â partir de abril de 1982, trabalhou como
professor orientador de estágios de mapeamento geológico nos arredores de Diamantina,

pelo Centro de Geologia Eschwege. Em 1985, iniciou trabalhos de pesquisa na regiáo de
Araçuaí, Virgem da lapa e Salinas e foi introduzido, na geologia da regiáo, pelo prof.
A.C.Pedrosa Soares (UFMG), através da excursão denominada "Transcratônica". A partir
de agosto de 1987 obteve afastamento das atividades didáticas no C.G.Eschwege, tendo
por objetivo eletuar uma tese de doutoramento junto ao Instituto de Geociências da USp.
Entre agosto de 1987 e julho de 1988 o auror eferuou algumas disciplinas na USp e,
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posleriormente, ällernou fases de tr¿rbalho
conclu ir a lese.

Durante

o

trabalho

cìe canrpo

e cle escritírrio e luborat(rrio visanc¡r

de campo procurou-se

descrever detal.hadamente

os

afloramentos das principais estradas e vias de acesso da área <je pesquisa. Confeccionou-se
seçoes geológico-estru tu rais e foram obtidas medidas <Je estruturas planäres e lineares,

as

quais foram lançacìas em diagramas schmidr-l¿mbert por projeçåo estereográfica dos
polos de planos e retas. confeccionou -se, tambérn, em afloramentos importantes, perfis
gráfico-sedìme n tares a fim de se obter uma análise de facies baseada em processos
sedimentares.

Foram descritas aproximadamente 1,50 lâminas petrográficas, a maioria orientarja
segundo os eixos XZ, a fim de estudar as relações microlectônicas e o metamorfismo r1as
diversas unidades litoestratigráficas. Algumas amostras específicas f<lram levaclas à estu6os
geocronológicos no laborató¡io da USp e outras foram enviadas para análises geoquímicas
visando estudos petrológicos.

o

mapa geológico da borda sudeste do cráton do são Francisco (escala 1:500.000),
apresentado em anexo, foi confeccionado a partir da integraçáo dos mapas geológicos
regionais. utilizou-se o Projeto Radar, na escala 1:500.00, como mapa base, especialmente

para representaçáo das estradas, cidades e principais estruturas geológicas. o autor
integrou, compilou e re-interpretou as principais informaçÕes geológicas dos mapas dos
Projetos Jequitinhonha (Fontes et al., 1978) e Três Marias (Menezes Fa et at., 1977),
originalmente na escala 1:250.000, reduzindo-as para a escala 1:500.000. Tal procedimento
pode ter levado a erros geológicos, pois, eventuarmente, idéias muito conrrovertidas
presentes nas fontes utilizadas foram simplificadas e re-interpretadas. Importantes
documentos foram também consultados, como o Mapa Geológico da serra clo Espinhaço
(escala 1:100.000), obtido pela integração dos mapas geológicos de Renger (1969),

Gorlt
(1970)' Frank (1971), schöll (1973), Kehrer (1971), schorscher (1975), Heuich (1973),
Karfunkel & Karfunkel (1975) (in pftug & Renger, 1973 e pflug et al., l9g0). Trabalhos
mais recentes como uhlein (1982, 1984 e 1987), Dossin (19g3), Dossin (19g5), Fogaça &
schöll (198a), Almeida Abreu (1989) e coutinho (19g9) também foram consulrados. Na
região norte, além dos mapas regionais já citados, consultou-se também o projeto
Porteirinha-Monte Azul (Drumond et aI., 1980) e os trabalhos de viveiros et al. (lg:,g),
Pedrosa Soares (1984), Monreiro (1986) e Costa (19g7).

Assim sendo, a contribuição do autor na confecção do mapa geológico em anexo
está na compilaçâo e integração dos dacros geológicos desta ampra regiáo, concepçâo
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estratigráfica, coìeta e represe n t âçâo, no mapa, dos elenrenlos estruturîis iclentificados
quando dos perfis regionais eferuados.
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DE TRÊS cRANDES DOIUlNros Ds.tRUTURÄ,tS

A Faixa Araçuaí, na definição original de Almeida (1977), constitui um sisrema de
dobramentos que se desenvolveu ao longo da borda sudeste do cráron do são Francisco,
durante o Ciclo Brasiliano. A sedimentação "geossìnclinal" deste ciclo estaria relacionacla
aos metassedimentos do Grupo Macaúbas. Neste trabalho arJota-se, enr consonância com
siga Jr. (1986), uma <lefinição mais ampla para a faixa cle dobramentos, que incorpora o
Sg. Espinhaço, o complexo Jequitinhonha e o Embasarñento retrabalhado que ocorre ao
iongo da regiåo orienral.

Distingue-se, nr Faixa Aiaçuaí, unidacles ou domínios lito-estruturais,
caracterizados por um metamorfismo e uma cleformação própria, geralmente separáveis
por grandes estruturas disruptivas. Assim, identificou-se o donlínio externo (ou cratônico),
domínio transicional e domÍnio interno (tabela 4).

cRAToN oo
DOM

sÀo

INIO EXIERNO

0oMrNlo DE t nlrusrçÃo

!
Bolnbur

d

{þ
TaBELA ,4

- coMp^nriMENTAçÃo recrõrurcl
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lnlçuri e NA Bonoa
co
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o

domínio externo é caracterizado por um metamorfismo fraco, às vezes quase nulo
e crescente até a fácies xisto verde, junto a serra do Espinhaço. Apresenta camadas
horizontais a oeste que, progressivame nte, rornam-se dobradas e afetadas por zonas de
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cisalhûlnento dúcteis-rúpteis

com vergência para oeste. É

caracrerizado,

nte, pelo Embasamento granito-gniissico não rentobilizado da região cle
sete lagoas-Belo Horizonte (que contém remanescentes supracrusrais arqueanos), o sg.
Espinhaço da região da serra do cabral e o sg. são Francisco, integrado pela Formaçiio
Jequitaí e peìo Gr. Bambuí. Trata-se de uma cobertura metassedimenrar com cerca de [ì00
a 1000 metros de espessura, com prerJomínio de características autóctones, sem qualquer
tipo de magmatismo. o sg. São Francisco (serrsu pflug & Renger, 1973) foi clefinido no
est ral igrafica me

limite de duas províncias geológicas - cráton do são Francisco e Faixa Araçuaí - sendo
constituído por diversas unidades estratigráficas. Neste trabalho sugere-se restringir a
definição do Sg. São Francsico às coberturas cratirnicas, ou seja, Fm. Jequitaí e crupo
Bambuí, não mai,s :þqlu:i¡1þ¡r Grupo Macaúhas. cìue represenra os metasse<jimenros da
Faixa Araçuaí.

\

O domínio transicional é caracterizado por urn metamorfismo da fácies xisto verde,
também crescente para leste, desde paragêneses com sericita e clorita a oeste, até biotita,

cianita e granada, no limite com o riomínio interno. Estrutu ralmente, mostra-se sempre
dobrado, com anticlinais e sinclinais associados a ciobras <ìe segunda e terceira ordens, com
eixos norte-sul e, ainda, zonas de cisalhamento rúpteìs-dúcteis com rejeito de empurriio
para o oeste (cráton). Este domínio é integrado pelo embasamento granito-gnáissico
parcialmente remobilizado (incluindo também possíveìs supracrustais arqueanas e o sg.
Minas), o sg. Espinhaço da ser¡a homônima e o Gr. Macaúbas. os metassedimentos
mostram espessuras de 300 metros, Iocalmente, até cerca de 4000 metros com predomínio
de caracterÍsticas para-autóctones e alóctones. o magmatismo deste domínio prende-se a
rochas metabásicas do sg. Espinhaço e xistos verdes metabasálticos no Gr. Macaúbas. o

limite entre os domínios externo e transicional coincide com o limite do cráton do

São

Francisco e da Faixa Araçuaí conforme Aìmejda (i977), segundo as falhas de empurrão da
Serra do Cipó e da Serra Catuni, a ìeste da cidade de Francisco Sá (fig.7 e g).

O domínio interno é

caracterizado por um metamorfismo da fácies anfibolito,
crescente para leste e uma deformação com dobras assimétricas de eixo aproximadamente
NNE-ssw e zonas de cisalhamento dúctil, com forte estiramento do material. Este
domínio é constituído pelo Embasamento policíclico da regiáo de Guanhães, o complexo
Salinas e os granitóides sin a pós-tectônicos de idade brasiliana. poderia ser também
incluído neste domínio o complexo Jequitinhonha, que nâo foi estudado pelo autor. Neste

domínio

é

bastante difícil sugerir valores para

a espessura dos metassedimentos,
provavelmente alguns milhares de metros e as características estruturais apontam para um
predomínio de rochas alóctones, provavelmente com forte desenvolvimen to rJe nappes de
dobramento ou de empurrão. o magmatismo, neste domínio está relacionado a rochas
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bhsicas (anfibolitos), mera-r¡ lrrabírsicas de oc.rrência localizada e, principalmenre,
granitóides gerados por anatexia de sedimenros pelíticos (Siga
Jr., 19{ì6). o limite enrre os
rlomínios transicional e interno corresponde as falhas cìe empurráo da
borda leste da Serra
do Espinhaço Meridional (região de conceição do Mato Dentro a serro) e proronga-se
pela Falha cìe Taiobeiras que, em parte, rimita o Gr. Macaúbas
e o cornplexo salinas (fig.

7e8).

siga Jr. (1986) compartimentou a Faixa Araçuai em dois serores maiores:
os
domínios brasilianos externo e interno. No prìmeiro, caracterizaijo pero
baixo grau
metamórfico, o autor incruiu o Embasamento, o sg. Espinhaço e o Gr. Macaú:bas.
No
segundo, que ocupa a região oriental, caracterizado peJo melamorfismo
de méclio a alto
grau, siga Jr. (1986) incluiu o complexo salinas, rochas granitóides e rochas
gnáissicas_
migmatíticas (equivalentes do comprexo Jequitinhonha de Armeicra & Litwinski,
19g4).

No sul da Bahia, segundo Karmann (19tì7), o Grupo Rio par<ìo pode ser

relacionado

a uma u nidade

externa (cobertura cratônica sem metamorfismo e com
dobramento suave) e uni<jade transicional (dobramento intenso e metamorfismo
da fácies
xisto verde).

No noroesre da Bahia, Egydio da sirva (19g7) individualizou cinco domínios ou
unidades lito-estru tu rais na Fäixa Rio preto, caracterizados por um metamorfismo
e uma
deformaçâo própria e denominou-os de domínio cratônico, pericratônico,
distal de
vergência centrífuga, interno e domínio do embasamento.

É importante ressaltar que, se forem incluídas

unidades estratigráficas nâo
existentes dentro dos limites da área de pesquisa ou se, porventura, forem
utilizadas
ferramentas diferentes (como por exemplo a geofísica), é possível uma
subdivisão em
domínios Iito-estru turais dife¡ente da que é aqui proposta.
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III O MATERIf ENVOLVIDO:

ESTRATIGRAFTA
TRAn-S I ÇAO CRATON-FAI XA D E DOII RAI\íENTOS

E

SEDIT\|ENTOLOGTA DA

1. Embasamento

Conrpreende rochas granito-gnáissicas, o Supergrupo Rio das Velhas na região <Io
Quadrilátero FerrÍfero, o supergrupo Rio Paraúna, a sequência Vulcano.sedimentar de
Serro (provavelmente tipo g'rec nstone belt) e o Supergrupo Minas.
1.1. Rochas granito-gnáissicas

Afloram na região sul, sudesle e leste da serra do Espinhaço Meridional e ainda
dentro da referida serra, como núcleos de anticlìnórios eroclidos (região de Gouveia e ¿e
Itacambira-Porteirinha). Já foram anteriormente designadas como pré-Minas (pflug &
Renger, 1973) e Série Barbacena (Barbosa, 1954). No mapeamenro realizado pelo
DNPM/CPRM (Projeto Jequitinhonha), as rochas graniro-gnáissicas foram incluí<jas na

denominada Associação Barbacena/Paraíba
G náissi co-migma

t

do sul,

especialmente

no

complexo

ítico.

Almeida & Litwinski (1984) denominaram este variado conjunto de rochas
metamórficas de médio a aìto grau e intrusivas associadas como complexo gnáissicogranítico. A oeste, estas rochas serviram de embasamento para as unidades proterozóicas
e, possivelmente, em parte, às sequências vulcano-sedimentares arqueanas. para leste, este

conjunto polimetamórfico limita-se com o complexo Juiz de Fora, constituído por
charnoquitos e granulitos, através de falhas inversas, com faixas de cataclase e
milonitização de idade possivelmente brasiliana (Atmeida & Litwinski, 1984). A norte e
nordeste, as rochas granito-gnáissicas limitam-se com o Complexo salinas e granitóides da
Faixa Araçuaí.

As rochas mais características são biotita

gnaisses bandados .que, localmente,
apresentam-se migmatizados em intensidade variável, podendo associar-se a migmatitos de

tipos estruturais diversos. Esses gnaisses frequentemente possuem granada e/ou
hornblenda e muitos deles sáo de composição granodiorítica. um corpo isolado de
charnoquito hiperítico foi mapeado por Fontes et al. (1978) entre Guanhães e virginópolis.
Granitos são bastante frequentes, sendo geralmente foliados ou isótropos, de cor cinza
claro e com contatos transicionais, aproximados ou por falha (Fontes et al., op.crr). Alguns
corpos são de idade arqueana, enquanto que ourros são até brasilianos. I-ocalmente pode-

I

i

I
I
I

j
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se identificar intercalaçries de anfiholitos, calcìssilichricas, mármoies, xistos, quartzitos
formaçäo ferrífera rica em magnetita nos gnaisses banclados regionais.

e

Na região de Guanhães, Borges er at. (1979) descrevem migmatitos, gnaisses
leucocráticos e unra sequência vu Icano-seclinrentar formada por piroxênio granulito,
quartzito ferruginoso, itabirito, calcissilicática Þ xistos com biotita ou grafita. Rochas
metamagmáticas como dioritos, gabros, noritos, granodioritos e peridotitos cortam a
sequência metassedimentar como iliques e si/i.s. Estudos petrográficos tje Borges et ai.

(op.cit.) concluiram por duas fases de metamorfismo: inicjalmente uma granulìtização,
constatável nas paragêneses das calcissilicáticas (cìiopsícìio, hornblenda, plagioclásio,
calcita, olivina forsterita) e posteriormente uma hidratação das paragêneses anidras
associada a uma migmatização. Müller et al. (1986) estudaram os gnaisses bandados e a
sequência metassedimentar com formaçoes ferríferas de Guanh¿res e confirmaram o
metamorfismo de aìto grau, com formação de olivina, ortopiroxênio, hercinita e
hastingsita. segundo estes autores, datações Rb/sr em rocha total indicam uma idade
mínima de 2'66 (ciclo Jequié) para este evento metamórfico de alto grau (tabela 5).
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cordani et al. (1980) integraram dados petrográficos, estruturais e geocronoÌógicos
do embasamento do Quadrilátero Ferrífero, ao sul da Serra do Espinhaço, identificando as
seguintes litologias: gnaisses graníticos (metatexitos com felclspato potássico, quarrzo,
plagiocìásio, biotita, muscovita, titanitâ, etc.), gnaisses graníticos bandados (feldspato
polássico, plagioclásio, quartzo, biotita, clorita, epidoto, etc); para-anfibolitos (plagioclásio,
hornblenda, quartzo, biotita, clorita, titanita, etc) e orto-anfibolitos (plagíoclásio,
hornblenda, titanita, epidoto, etc). segundo os autores citados, as rochas foram formadas a
2,7 b.a., deformadas na orogênese Minas (2,0 b.a.) e retrometamorfizadas a 0,6-0,5 b.a.,
com tectônica de empurrão associada, durante o Ciclo Brasiliano (tabela 5).
No anticlinório de Gouveia afloram migmatitos com estrutura estromatítica e
fTaJ¿r
intrudidos por granitos do tipo s, ricos em alumínio (l-Ioffmann, 19g3a). o granitóide é
leucocrático, grosseiro, constituído por quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio, muscovita

e biotita. corpos isolados de anfiboliros com plagioclásio, anfibólio e biotita também
podem ocorrer. Faixas de xistos miloníticos (cianita-quartzo-sericita xistos) embutidos no
granito são frequenres (uhlein et al., 19ï6tt). Briro Neves et al. (1979) obriveram uma
isócrona Rb/Sr de 2,8 b.a. para o granìto de Gouveia, com importante remobilização no
Ciclo Transamazônico (isócrona de referência de 1,8 b.a.).
No Anticlinório de Itacambira-Porteirinha, Siga Jr. (19S6) descreve biotita-gnaisses,
localmente migmatíticos, hornblenda gnaisses, gnaisses cataclásticos, milonitos, filonitos,

granitóides e localmente, anfibolitos. As rochas gnáissicas sâo finamente bandadas, com
níveis quartzo-feldspáticos de cor cìara e bandas escuras compostas predominantemente

por biotita. A composìçäo destas rochas varia de tonalitos a álcali-granitos. As rochas
graníticas sáo maciças a discretamente foliadas, leucocráticas, inequigranulares a
equigranulares e com granulação média a grossa. são ricas em microclínio, plagioclásio,
quartzo e biotita (siga Jr., op.cit.). os dados geocronológicos (Rb/sr e pb/pb) obtidos pelo
autor acima citado indicam geração de rochas no Arqueano (2,7b.a.) e proterozóico

Inferior (2,1 b.a.), de maneira análoga a outros setores do embasamento da Faixa Araçuaí
(rabela 5).
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1.2. Sequências supracrustíìis de provável idade arqueana
1.2.1. Supergrupo

Rio das Velhas

Derby (1906) havia incluído as rochas não gnáissicas do Quadriláte¡o
série Minas. Posreriormente, Rynearson et at. (1954) identificaram uma
angular que permitiu a separação entre uma série Minas e outra Pré-Minas,
de série Rio das Velhas, nela definindo os grupos Nova Lima e Maquiné. o

Fgrrífero na
discordância
denominada

Grupo Nova

Lima (inferior) apresenta xistos verdes, mica xistos, metagrauvacas, formações ferríferas
com mineralizaçoes auríferas e quartzitos, com espessura em torno de 4.000 metros. o
Grupo Maquiné, com cerca de 1200 metros. apresenta sericita xistos, quartzitos e
metaconglomerados. schorscher (1978) considerou o conjunto cle rochas Rio das Velhas
como pertencenfe a um cinturão de rochas verdes (greenstone belt) reconhecendo um
terceiro grupo composto por ultramáficas efusivas coìn texturas spinifet e composiçÕes
químicas de kontatiítos peridotíticos, a que este autor denominou de Grupo euebra-Osso
(figura 09).
1.2.2. Supergrupo

Rio Paraúna

Schöll & Fogaça (1979) denominaram de Supergrupo Rio das Velhas a uma
sequência de mica xistos, clorita xistos e quartzitos situada estratigraficamente entre o
embasamento gnáissico e o Supergrupo Espinhaço no A¡ticlinório de Gouveia.
Posteriormente, Fogaça et aL (1,984) preferiram a denominação de Supergrupo Rio
Paraúna para este conjunto litológico em função das dificuldades em correlacionar esta
unidade ao supergrupo Rio das velhas do Quadrilátero Ferrífero. Fogaça et al. (op.cit.)
subdividiram o supergrupo Rio Paraúna em Grupo Pedro Pereira (xistos verdes, talcoclorita xistos, sericita-xistos e itabiritos) e Grupo Costa Sena (sericita xistos, quartzo xistos
e quartzitos) com espessura de i000 a 1500 metros, admitindo uma provável evoluçâo tipo
greenstone belt para este conjunto litológico (Figura 09). Hoffmann (1984b) denominou
esta unidade de Grupo Costa Sena, não a tendo conside¡ada como greenstone belt.
1.2.3. Sequências Vulcano-Sedimentares da Borda l-este da Serra do

Espinhaço
Renger (1972) caracterizou as rochas meta-ultrabásicas da borda leste da Serra do
Espinhaço como um cinturão do tipo alpino.
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Uhlein (1982) e Assis (1982) mapeancìo estas litologias na escala 1:25.000. entre as
cidades de Serro e Alvorada de N{inas, iclentificaram xistos nragnesianos (talco, clorita e
serpentina) e esteatitos (talco-carbonato xistos) intercalados com xistos máficos, formaçoes
ferríferas do fácies óxido e carbonato, mica xistos, quartzitos com fucksita (mica cromífera)
e quartzitos sericíticos. Ern função dist<t, interpretaram as rochas meta-ultrabásicas conìo
pertencente a uma sequência vulcano-sedimentar lipo gree.nstone-belt e possivelmente de
idade arqueana. Posteriormente, Dossin (1985), na região de C<¡nceiçao clo lvlato Dentro e
Morro do Pilar, demonstrou o caráter komatiítico das rochas metaultrabásicas, Uhlein el

al. (1983) mostraram que as

ocorrências <Je ouro e mineralizaçcies de cromita são
semeìhantes a dos grecnstottc öclt.s arc¡ueanos e I-lerrgesell (198-5) clenominor¡-as <je Série
Rio clas Velhas (Figura 09).

1.3. Supergrupo Minas

O Supergrupo Minas aflora na região do euadrilátero Ferrífero e ao longo da
borda leste da Serra do Espinhaço (ltabira, Morro clo Pilar, Conceição do Mato Dentro e
Serro). Geralmente apresenta na base quartzitos conglomeráticos, superpostos por filitos
otl xistos com quartz<l e mica, às vezes ricos em hematita e, no topo, itabiritos. Os contatos
são sempre tectônicos, na forma de falhas de empurrão.

A correlação com o Supergrupo

Minas do Quadrilátero Ferrífero é corroborada por cJaclos estratigráficos, petrográficos e
geoqrrímicos a partir da semelhança entre os itabiritos (Pflug, 1965, 1968; Uhlein, 1982).
A idade de sedimentação do Supergrupo Minas deve corresponder ao intervalo 2,5 a 2,0
b.a. considerando a presença dos itabiritos do tipo Lago Superior (Cordani & Brito Neves,

1982). O Supergrupo Minas foi afetado pelas deformaç<1es e metamorfismo do Ciclo
TransamazOnico, cujo registro tectônico pode ser identificaclo especialmente na borda SW

do Quadrilátero Ferrífero (Marshak

&

Alkmim, i989) e com idade relacionada

ao

intervalo 2,0 a2,2 b.a. (Cordani et al., 1980; Teixeira, 1985).
Desta forma, este trabalho cclnsidera o Sg. Minas sotoposto ao Sg. Espinhaço e com
idade de sedimentação e deformação relacionada ao Proterozóico Inferior.

3-3

2. Supergrupo Espinhaço
2.1. Introdução

As primeiras descriçoes científicas importantes sobre a serra'do Espinhaço säo de
Eschwege, que.veio ao Brasil em i808. Ele deixou diversas publicaçoes, destacando-se o
Pluto Brasilienç¡s, em 1833. Posteriormente, Derby (1906) estudou a serra do Espinhaço
desde ouro Preto até Juazeiro na Bahia, passando por Dìamantina, Grão Mogol, Rio de
contas, L-ençóis e Morro do chapéu. Freiberg (1932) utilizou pela primeira vez o termo
Formaçâo Espinhaço para designar as rochas filíticas e quartzíticas que constituem a Serra
do Espinhaço. Moraes & Guimarães (1930) efetuaram estuclos detalhados sobre a Serra
do Espinhaço, publican<ìo inúmeros trabalhos e utilizanclo uma estratìgrafia algo
semelhante a de Derby. Pflug 11965, 1968) efetuou trabalhos detalhados cle mapeamenro
geológico na Serra do Espinhaço, eÌaborando uma coluna litoestratigráfica e efetuanilo
correlações estratigráficas com a região do Quaclrilátero Ferrífero. Todr¡s estes trabalhos

geraram alguma confusão

na

nomenclatura estratigráfica. Assim, técnicos da
CPRM/DNPM/PROSPEC em 1974, propuseram o termo ',supergrupo Espinhaço', para o
conjunto de rochas metassedimentares e vulcânicas áciclas que compóem as feiçóes
geomórficas da Serra do Espinhaço e da Chapada Diamantina.

2.2. Estratigrafia

Na área pesquisada, o supergrupo Espinhaço ocorre em três regiöes. A primeira,
mais extensa, inicia no setor setentrional do euadrilátero Ferrífero, continuando para o
norte, até se ocultar sob o Grupo Macaúbas, ao sul de Bocaiúva, ou sob coberturas
cenozóicas. constitui, nesta extensa área, um grande anticlinório muito falhado, com eixo
mergulhante para o norte e rochas arqueanas do embasamento no núcleo (região de
Gouveia). A segunda área de ocorrência do supergrupo constitui, igualmente, um
anticlinório, porém de eixo mergulhante para o sul, relacionado a uma estreita faixa de
metassedimentos que envolvem as rochas do embasamento granito-gnáissico da região de
Itacambira-Porteirinha. A terceira área corresponde ao braquian ticlinal da ser¡a do
Cabral, já nos domínios do Cráton do Sâo Francisco (Figura 10).
2.2.1. A Serra do Espinhaço Meridional

Pflug (1968) elaborou a primeira coluna litoestratigráfica do supergrupo Espinhaço
da região de Diamantina, posteriormente descrita com maior detalhe por schöll & Fogaça
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(1979). Dossin et al. (19tJ4) subdivrdiram o Supergrupo em dois grupos: Diamantina e
conselheiro Mata, Garcil & uhlein (1986, 1987) apresentaram um quadro esrratigráfico
com respectivos ambientes de sedimentação do Supergrupo Espinhaço na região de
Diamantina (Figura 11).

A

base do Supergrupo Espinhaço na região de Diamantina está exposta em
inúmeros locais, onde recobre em discordância as rochas do Embasamento granirognáissico (Granito de Gouveia) ou do Supergrupo Rio Paraúna (Schöll & Fogaça, 1979;
Fogaça et al., 7984). Todavia, são comuns os contatos tectônicos com as rochas granitognáissicas, responsáveis pela formação de xistos milonítjcos que representam planos de
descolamento basal. No topo, o Supergrupo Espinhaço é recoberto pelo Grupo Macaúbas
através de discordância angular e erosiva (PlJug & Renger, 1973).

A

total do Supergrupo Espinhaço na área de Diamantina tem sido
diversamente estimada, o que reflete a complexidatìe estrutural da sequência ,
principalmente nó setor leste. Pflug (1968) sugere uma espessura aproximada de 5.000
metros, enquanto que Schöll & Fogaça (1979) estimam cerca de 2.700 metros, o que
espessura

parece mais razo/avel.

Pflug (1968) propôs a divisão do Supergrupo Espinhaço na região de Diamantina
em oito formações. Na base ocorre a Formacão São João da Chapada, constituída por
quartzitos com estratificaçÕes cruzadas e marcas onduladas, de granulometria grosseira a
fina, com intercalações de metaconglomerados e alguns nÍveis de filito; com espessura total

de 0 a 150m (Schöll & Fogaça,

19'79).

A

Formação Sopa-Brumadinho ocorre

estratigraficamente acima, em contato gradacional com a anterior, ou diretamente sobre o
Embasamento. É constituída por quartzitos de granulometria variada, com estratificaçöes
cruzadas

e marcas onduladas, e ainda, intercalaçoes de lentes de

metaconglomerados

polimíticos diamantíferos, metassiltitos, filitos quartzosos ou grafitosos e metabrecha de
matriz pelÍtica, também diamantífera. A espessura desta formaçãoré bastante variável. Em
Sopa-Guinda e na Serra da Miúda, apresenta cerca de 100 a 150 metros, mas a sudeste de
Diamantina pode chegar a 700-800 metros (Figura 15). As duas formaçôes inferiores
apresentam-se cortadas por rochas magmáticas denominadas de "filito hematítico".

Geralmente ocorrem como um nível concordante com cerca de 20 metros de espessura na
Formação São João da Chapada ou como diques na Formação Sopa-Brumadinho. Sua
mineralogia é de sericita, hematita, turmalina e rutilo, apresentando-se de cor cinza escuro
e bastante densa, às vezes associado a cloriróide xisto (Schöll & Fogaça, 1979). A
composiçáo original destas intrusivas é desconhecida, entretanto, os elevados teores de Ti
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(3-5Vo), presença de pseudomorfos ile feldspatos sericirizados e ocorrência como dique,
sáo critérios seguros para considerá-la como uma rocha metamagmática (Hoppe, 1978).

A Formação Galho do Miguel recobre a anterior em contato concordante no centro
da bacia mas discordante, sobre o granito de Gouveia, nas imediações da cidade
homônima Ela é constituída por quartzitos finos, com elevado grau de maturidade e
estratificaçÕes cruzadas gigantes. Possui a maior distribuição areal na região de
Diamantina, quando comparada com as demais unidades litoestratigráficas. A espessura é
problemática, devido a homogeneidade litológica, falta de camada-guia e tectonismo.
Schöil & Fogaça (1979) sugerem 1000 a possíveis 2000 metros e Pflug (1968) estimou 3000
metros. Uma espessura de 1500 metros parece razoáwel.

A Formaç¿io Santa Rita apresenta quartzitos finos, metassiltitos e filitos. Assenta-se
con c<lrdantemente sobre a Formação Galho do Miguel e possui espessura entre 100 e 200
metros. A Formação Córrego dos Borges ocorre concordantemente acima,
compreendendo quartzitos laminados, às vezes ricos em estratificaçöes cruzadas, micáceos
e de granulação fina, com espessura em torno de 200 metros. A Formaçáo Córrego
Bandeira é constituída por filitos, metaritmitos e quartzitos finos com espessura em torno
de 100 metros. A FormaEão Córrego Pereira é constituída dominantemente por quartzitos,
às vezes feldspáticos, com estratificaçoes cruzadas, marcas onduladas e diques de arenito,
apresentando espessura de aproximadamente 250 metros. A Formação Rio Pardo Grande
ocorre no topo de um sinclinório, principalmente no extenso altiplano a nordeste do
povoado de Conselheiro Mata e é predominantemente pelítica, com metargilitos,
metassiltitos e lentes de dolomitos, em parte com algum manganês e fosfato (wavelita e
turquesa, conforme Correa Neves et al., 1,97 6). A espessura é de aproximadamente 100
metros e o contato com a Formação Córrego Pereira é concordante.

A

sudoeste de Conselheiro Mata e estratigraficamente acima da Formaçáo Rio

Pardo Grande, afloram quartzitos com níveis conglomeráticos (espessura de 0 a 200
metros) e estratificações cruzadas de pequeno porte. Foram incluídos na base do Grupo
Macaúbas (nível "4") por Batista et al. (1,986) devido a uma discordância erosiva local com
a Formaçáo Rio Pardo Grande. Entretanto, como ocorrem abaixo do diamictito, base do
Grupo Macaúbas, é preferível considerá-los como pertencentes ao Supergrupo Espinhaço.
A figura 11 mostra um quadro estratigráfico e sedimentológico do Supergrupo Espinhaço
na região de Diamantina.
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2.2.2. O Anticlinírrio de Itacambira-port

e

irinha

A segunda área de exposição do supergrupo Espinhaço, constituindo os flancos do
Anticlinório de ltacambira-Porteirinha, foi mapeada em parte por Karfunkel & Karfunkel
(1976 a,b). Estes auro¡es identificaram, sobre o Embasamento granito-gnáissico, quatro
formaçoes (da base para o topo): Formação Itacambiruçú, com micaxistos, filitos
quartzosos, quartzitos e metarcósio com espessura de 5 a 40 metros. Acima ocorre a
Formaçâo Resplandecente, com quartzitos micáceos e puros com estratificação cruzada e
marcas onduladas, apresentando espessura de 20 a 200 metros. Estratigraficamente acima,
ocorre a Formação Água Preta, com metaconglomerarlos diamanríferos e quartzitos com
espessura de 0 a 30m e, no topo, ocorre a Formaçáo Matâo, constituícla por quartzitos
micáceos semelhantes a Formação Resplandecenre, com espessura cle 20-200 metros

(Figura 10).

A Formaçâo Itacambiruçú é, em grande parte, constituída por xistos miloníticos

e

protomilonitos do Embasamento e sua significação é idêntica a dos xistos miloníticos do
Anticlinório de Gouveia, ou seja, representam um plano de descolamento basal que indica
um domínio sub-autóctone. As rochas quartzíticas descritas correspondem às formaçôes
São João da Chapada e Sopa-Brumadinho

(Karfunkel & Karfunkel, 1976b).

2.2.3. A Serra do Cabral

A terceira área de afloramentos do Supergrupo Espinhaço é na Serra do cabral

e

na Serra do Bicudo, que constituem braquianticlinais dentro do Grupo Bambuí e, portanto,
representam coberturas do Cráton do Sáo Francisco. Esta área foi mapeada por Viveiros

& Walde (1976) e Walde (1978), que identificaram duas sequências quartzíticas separadas
por metassiltitos, por vezes carbonáticos, que correspondem as Formaçoes Galho do
Miguel, Santa Rita e Córrego dos Borges (Figura i0 e Figura 17).
Neste trabalho, será adotada uma subdivisão do sg. Espinhaço em três unidades
info¡mais, denominadas de Sequência Inferio¡ (constituída pelas Formaçoes são João cla

Chapada e Sopa-Brumadinho), Sequência Média (Fm Galho do Miguel) e Sequência
superior (Gr. conselheiro Mata). Esta subdivisáo é coerente com a carrografia geológica

na escala 1:500 000 (mapa geológico em anexo) e ressalta melhor os
geodinâmicos na evoluçáo da bacia, com deslocamentos do depocentro para oeste.

aspectos
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2.3. Sedimentologia

A

metodologia utirizada na análise sedimentológica cras unidades
litoestratigráficas é a de identificar litofácies que correspondem à rochas clefinictas por
atributos .sedimentares como composição, granulometria ou textura, estruturas
sedimentares, geometria e paleocorrentes. A reuniào de litofácies comuns fornece
a base
para estudos genéticos de sedimentos utilizando modelos de fácies (walker,
1979b; Miall,
1984). A definição das ]itofácies é descrjtiva, enquanto que os modelos de fácies
são
interpretações das litofácjes em termos de ambientes <Jeposicionais.

2.3.1. Sequência Inferior (Formaçoes S.J. <ìa Chapada

e

Sopa-

Bru madinho)

Perfis sedimentares (fig.

r2)

nas fornraçÕes são João rìa chapada e sopaBrumadinho foram efetuados na região de Morro do chapéu (A), r-avra l-avrinha (B),
na
serra da Miúda (c), na borda Ieste do Anticìinal do palmital (D) e no distrito de Exrração
(E). Estes perfis permitiram a iclenrificação de diversas litofácies (tabela 6). Esras
litofácies são designadas por um código composto pelas iniciais de seus atributos
mais
conspícuos, procedimenro introduzido por Miall (1977 e 197g) na sedimentologia (tabela
6). Os perfis sedimenrares (fig. 12) estão localizados na figura 13.
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olano - !ìlloso

Mro

Dapd¡ito dc "cr¿voss¿"enr Þlonicrê dcllo¡co

Mp2

Sisiemo morinho

Qf mo

Sislemo rnorinho

M m6

Flvxo

locong lomer odo / m€ lob¡ocho
closlo suporlodo

McE

F

Melopelilo

MP

¡¡condros incioienles

M¿tolrlmllo

À¡etoPclrlo

Ouor 1¡

r

lo

f

rño

com

morco

oñdulodos

lVelobrecho molriz

suportodo

Me

Quortzilos grossciros / mid ios
comodos plonos com csl rol.
cr!zodo lobulor.
Qr.¡or

,om

tr itos grossciros,/ mid¡o!..

com cslrol. cru¡odo oconolodo

Mrfoconglom.rodg
çlo!lo !uportodo.

po
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il rco

to

ro

grovilocionol

("mud flow")

luxo grovilocionol ("debris f lovr"l

Sictêmo fluvio¡ "broided
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Oa co

Sirtcmo f luviol "broidcd
( duno¡ ¡uboquótico¡ )
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o

luvrol

TABELA oG - Principoi¡
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litolrÍci¡¡
chopodo . Sopo 'Btumodinho, Slguhdo Gorcio I uhlcin (1986' 1987) ! Morl¡nt
l"clo cl ol. { l9gg)
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A

litofácies Mpcs (metaconglomerado polirnírico clasto suportado) apresenta
geometria lenticular corn espessurâ da ordem de alguns metros a cerca de 130 metros,
como na região de Extração (Aìvarenga, 1982). Os metaconglomeraclos são geralmente
cìesorganizados com intercalaçoes de lentes de quartzitos e contato brusco, por vezes
erosivo, na base. Os clastos variam de composição, predominando quartzitos e quartzo de
veio, e localmente de conglomerado, xistos, quartzito com fucksita, turmalinito, granitóide

e metavulcânica ácida, geralmente subarredondados. O diâmetro dos clastos também é
variável, desde matac<ies (na região de Extração) a seixos e grânulos. A matriz é
quartzítica, geralmente grosseira, constituída por quartzo, sericita, feìcìspato ou ferruginosa
(hematita/magnetita). É interpretacìa como resultante de sistemas de Ìeques aluviais,
gerados por enxurradas torrenciÍìis e condicionadas por desníveis topográficos bruscos,
ligados a repetidos falhamentos na margem da bacia (Miall, 1977; Rust, 1979). Neste
contexto, as lentes de metaconglomerados seriam o produto da migração e amalgamento
de barras longitudinais e lençóis de cascalho.

As litofácies de quartzitos grosseiros com estratificação cruzada acanalada (Qeca)
apresentam sels geralmente cuneiformes, enquanto que as litofácies de quartzitos
grosseiros a médios com estratificação cruzada tabular (Qect) mostram-se limitadas por

superfícies planas. São as litofácies predominantes dentro das formaçóes São João da
Chapada e Sopa-Brumadinho. Os quartzitos são tiral selecionados, variando desde
conglomeráticos, com seixos e grânulos de quartzo, até granulometria mé<Jia/fina, às vezes

em ciclos granodecrescentes. Petrograficamente correspondem

a

sericita quartzitos,

feldspato-sericita quartzito ou hematita quartzitos. As espessuras dos sefs variam de 3050cm até 1ou 2 metros. São interpretados como resultantes de uma planície aluvial

entrelaçada arenosa, onde

os

quartzitos com estratificaçäo cruzada acanalada
corresponderiam a dunas subaquosas e a litofácies Qect à sand waves, prodvzidas pela
migração de barras arenosas transversais (Rust, 1972, 1979; Miall, 1977; Collinson, 1978).
A litofácies de metapelitss (Mp1) é constituída por sericita filito ou quartzo-sericita
filito de co¡ esverdeada a cinza claro, com espessura centimétrica a métrica, intercalada
nas litofácies descritas acima. É interpretada como depósitos da carga de suspensão de
fluxos trativos, sedimentados por acresção vertical, em incipientes meandros è plgnícies de
inundação.

A litofácies Mcs (metaconglomeado clasto suportado) é mais comum na Formação
São

João da Chapada e corresponde a corpos lenticulares, <ìe espessura variancio entre 2 e

¿{

-)

5-8 metros, seíxos subangulosos a angulosos, diâmet¡o de 10 a 30cn e matriz quartzítica. A
composição dos clastos é dominanlemente quartzítica, podendo ocorrer ainda quartzo xislo
e quartzo leitoso.

É interpretacìa conlo unl fluxo gravitacionaì (fluxo <ìe detritos) <jevido
aspecto caótico e clastos angulosos (Middleton & Hampton,.1976; Miall, 1981).

ao

A litofácies metabrecha matriz suportada

(Mms) ocorre na Formação SopaBrumadinho. Tratam-se de metabrechas diamantíferas, sustenradas por uma matriz
quartzo pelítica, com clastos subangulosos e angulosos de tamanho centi a decimétricos de
metarenitos avermelhados e quartzo de veio. Possuem geometria lenticular e contato
erosivo na base. É interpretada como um fluxo gravitacional do tipo ntud flon,(Middleton
& Hampton, i976; Miall, 1981).

A litofácies de quartzito fino (Qfmo) ocorre na Formação São João da Chapada e
Sopa-Brumadinho. Apresenta-se bem seJecionada, geralmente com marcas onduladas
assimétricas e simétricas (de oscilaçao) e esrratificaçoes cruzadas. O padrão de
paleocorrentes é multi-dispersivo com tendência de bipolaridade, aproximadamente na
direção W-E (Martins Neto et af , 1988). É interpretada como um depósito marinho raso
ou um depósito fluvial distal, retrabalhado em ambiente marinho. Uhlein & Garcia (1987)
descrevem estratificação cruzada por ondas (huntnocþ) num quartzito fino e feldspático,
indicando que o ambiente marinho raso estava sujeito a tempestades ocasionais,
possibilitando a formação de tempestitos (Della Fávera, 1984).

A litofácies metapelito (Mp2) corresponde a filitos laminados ou maciços, de cor
cinza, frequentemente grafitosos ou ferruginosos. Ocorrem em espessura mét¡ica à
dezenas de metros, às vezes intercalados com metassiltitos e quartzitos finos. É
interpretada como um depósito marinho raso. Fogaça & Almeida Abreu (1982) descrevem
metarenitos finos, metassiltitos e metargilitos com estratificações cruzadas "espinha de
peixe", marcas de ondas, estruturas linsen

e

flaser, interpretadas como planícies de maré.

A

litofácies metaritmito arenosiltoso (Mra), identificada no topo da coluna C,
corresponde a quartzitos finos com estratificação plano paraìela e metassiltitos com
climbing nþples, estruturados em ciclos turbidíticos (Tbc). São cortados por canais
preenchidos por quartzitos médios a grossos. Esta litofácies é interpretada como um
provável depósito d,e crevasse ou rompimento de dique marginal, em possívol contexto de
planície deltáica.
As litofácies descritas poclem ser agrupadas geneticamente e interpretadas na forma
de sistemas deposicionais. A figura 14 mostra as correlaçoes entre os seguinles sistemas
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<Jeposicionais: leque aluviaì, ftuvial braidcd e sistema marinho inferior e superior, o que
permile fazer consideraçties sobre a evolução da sedimentação e paleogeografia da bacia

(fig. 15). O estágio de individualizaçáo da Bacia Espinhaço na regiâo de Diamantina está
relacionado a implantação de grandes falhas provavelmente de direção norte-sul e que
representam uma fâse extensional de grandes proporçoes. A geometria da bacia é de um
graben assímétrico, com ce¡ca de 50 km de largura na latitude de Diamantina (figura 16).
espessura dos metassedimentos das Formaçoes São João da Chapada e SopaBrumadinho na região de Sopa e Guinda é de 130 a 150 m, numa altitude de 1300 metros.

A

Para nordeste, em Mendanha, sobe-se na estratigrafia (sinclinais de metadiamictito do Gr.

Macaúbas) numa altitude de 700 metros, indicando inúmeros falhamentos normais que
afetam o embasamento, na borda de um graben assimétrico (fig. 16 e 164). Nesta bacia
depositaram-se sedimentos continentais fluviais tipo braided que constituem a maior parte

(Garcia & Uhlein, 1986; 1987).
As paleocorrentes são dominantemente para sudeste e nordeste, Iocalmente noroeste
(Aìvarenga, 1982). Sedimentos sintectônicos na forma de leques aluviais proximais,
das FormaçÕes São João da Chapada e Sopa-Brumadinho

medianos e distais, retrabalhados em ambiente fluvial ou mesmo marinho (fan deltas) são

frequentes, associados a depósitos de fluxos gravitacionais (figura 15).

A

ação de altos
estruturais com partes da bacia tectonicamente mais ativas do que outras (Martins Neto et
a/., 1988), rulcanismo (filito hematítico e xistos verdes) contemporâneo a sedimentação
(Pflug ef a/., 1980) e rápidas e frequentes mudanças faciológicas laterais e verticais são a
tônica durante a sedimentação das Formações São Joáo da Chapada e Sopa-Brumadinho
(Dossin er al.,1.985).
2.3.2. Sequência Média (Formação Galho do Miguel)

Está representada por quartzitos finos, composicionalmente maturos

e

bem

selecionados, com espessura de cerca de 2.000 metros, ocupando, principalmente, uma
larga faixa no setor central da Serra do Espinhaço Meridional (Pflug, 1968; Schöll &
Fogaça, 1979). Pode ser subdividida em duas litofácies distintas (Garcia & Uhlein, 1987;
Dossjn e¡ at.,'1987):

-

Quartzitos com mega-estratificação cruzada;
Quartzitos em camadas tabulares com estratificaçöes cruzadas de médio porte.

A primeira litofácies apresenta mega-estratificaçöes cruzadas com extensáo da
ordem de 30 a 60 meíros e espessura de 4 a 10 metros e podem ser
acanaladas/cu neiformes e tabulares/tangenciais, às vezes com cauda longa. Esta litofácies

é interpretada, pelas caracterísricas texrurais (maturidade e seleçáo) e pelo porte
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estratificaçÕes cruzadas, como pertencente a unl sistema deposicional <lesértico,
pr<rvavelmenle árido, com fácies de dunas eólicas transve¡sais de crista reta e tipo barcana
(walker & l\{iridleton, i979). Esta litofácjes foi identificacla na regiio de Diamanrina,
serra do cipó (Dossin & Dardenne, 1984) e na Serra do cabral indicando exrensão

regional para este sistema desértico. Loc¡rlmente ocorrem ainda marcas oncjuladas
assimétricas de cristas sinuosas e bifurcadas e, também, bimodalidade (Dossin et al.,l9g7).

A

segunda litofácies, quartzitos com tendência a tabularidade e estratificaçÕes
cruzadas de médio porte, foi interpretada, por Garcia & uhlein (19g7), como <jepositacìa

em ambiente marinho raso, possivelmente sob ação de ondas. Esta litofírcies ocorre
intercaìada na anterior sugerinclo o registro de tJepósitos eólicos cosreiros
in te resl

ratificados em sedimentos l¡arinho raso.

A Formação Galho do Miguel foi depositada em concìiç<ies de quiescência rectônica
em relação as precedentes e com aìargamento cla bacia de deposição, provavelmente
devido a migração do depocentro.
2,3.3. Sequência Superior (Grupo Conselheiro Mata)

o

Grupo conselheiro Mata (Dossin et al., 1984) aflora no sinclinório homônimo
que ocorre na margem ocidental da serra do Espinhaço Me¡idional e na serra do cabral.
A figura 17 mostra três seçoes geológicas para ilustrar a organização estratigráfica na Serra
do Espinhaço e na Serra do Cabraì. A figura 18 mostra uma coluna litoestrat igráfica do
Grupo conseìheiro Mata, A espessura desta unidade varia em lorno de 800 metros, mas
está completa apenas no Sinclinório de Conselheiro Mata.

A formação inferior recebeu a denominação de santa Rita (pflug, 196g) e aflora em
contato brusco e concordante com os quartzitos da Formação Galho do Miguel
(observação efetuada entre a MG-220 e o povoado de Batatal). constitui uma faixa quase
linear de direção norte-sul, com quartzitos finos, metassiltitos e filitos (Schöll & Fogaça,
1979). Garcia

& Uhlein

(1987) clescrevem depósitos de bar¡as de plataforma intercaladas
em pelitos, para esta formação, portanto, um ambiente marinho raso, abaixo do nível de
ação de ondas normais. Estas feições sugerem um caráter nitidamente transgressivo sobre

as sequências já descritas. Junto ao povoado de Batatal observou-se metassiltitos com
laminação plano-paralela e intervaios com laminaçáo cruzada cavalgante, sugerindo fácies
de tempestitos ou turbiditos (Tbc).
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A Forrnação C(rrrego clos Borges (Pnug, 196t1) aflora est rat igraficame nre acima, em
contato brusco e concordante, com cerca de 200 metros de espessura. Seguncìo Schtlli rk
Fogaça (1979) é constituída por quartzitos puros e micáceos com estratificaçoes e
laminaçóes plano paralelas, além de estratificaçôes cruzadas. Segundo Garcia & Uhlein
(1986, 1987) estâ unidade estratigráfica, próxima da MG-220, representa unra frente
deltáica retrabalhada por ondas. Dossin (1983) descreve esta formaçáo na Quadrícula do
Inhame, constiluída por quartzitos feldspáticos com lentes de metaconglome rados
polimíticos, que podem representar depósitos fluviais. Desta forma, o caráter regressivo da
Formação Córrego dos Borges fica evidente,

Acima, estrat igraficamente, ocorre a Formação Córrego da Bandeira (Pflug, 1968),
com cerca de 100 met¡os de espessura e constituida por quartzitos finos, filitos e
metaritmitos (Schöll & Fogaça, 1979). Ocorre em contato gradacional com a formaçio

anterior. Segundo Garcia

&

Uhlein (19t17) esta formação foi depositada em regime

transgressivo e em ambiente marinho raso (barras de plataforma?) onde o aporte clástico

continental teria sofrido uma sensível redução.

A

Formação Crirrego Pereira (Pflug. 19(18) é constituída por quartzitos puros.
feldspáticos ou sericíticos e apresenta contato gradacional com a subjascente. A espessura
na região de Conselheiro Mata é de 250 metros (Schöll & Fogaça, 1979). A figura 19
mostra um perfil sedimentar no contato entre esta formaçáo e a sobrejacente, próximo a
Fazenda do Ponteiro, entre Conselheiro Mata e Rodeador. Garcia & Uhlein (1986, 1987)
descrevem várias estruturas sedimentares características desta formação e sugerem que o

ambiente deposicional era marinho raso, possivelmente uma extensa planície arenosa
intermaré sendo retrabalhada por ondas.

A Formação Rio Pardo Grande (Pflug, 1968) ocorre nos arredores do povoado

de

Conselheiro Mata, no topo do sinclinório (fig. 17), com espessura em torno de 100 metros.

É constituída por metapelitos com lentes de dolomitos e intercalâçoes de metassiltitos e
quartzitos finos (Schöll & Fogaça, 1979). Estas litologias indicam uma fase transgressiva na
bacia, prevalecendo ainda o contexto deposicional marinho raso em clima quente, com
incipiente deposiçáo de carbonatos. O aporte clástico continental foi restrito com área
fonte provavelmente peneplanizada.

A figura 20 mostra uma interpretaçâo para os ambientes de sedimentaçâo do Crupo
Conse'lheiro Mata. A Fm. Santa Rita está relacionada a depósitos de barras de plataforma
(ou barras de costa a fora). A Fm. Córrego dos Borges apresenta fácies representativas de
frente deltáica retrabalhada por ondas (Garcia & Uhlein, 1987). A Fm. Córrego Bandeira,
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transgressiva, representaria dep(rsitos de platafornra, enquanto que a Fm. córrego pereira

indjca fácies de planície de maré arenosa e a Fm. Rio Pardo Gran<je,

con<.liç<ies cle

jnframaré ou pelitos de plataforma (fig. 20).

Aflora, no topo do sinclinório, a sucloeste do povoado de Conselheiro Mata, uma
unidade estratigráfica designada informalmente como "nível 4". É. constituída por
quartzitos feldspáticos de granulometria média a grosseira, às vezes com níveis tabulares,
de cinco a 30 centímetros de espessura, de metaconglomerados com seixos e blocos <je
quârtzo, quarlzìto e carbonato. Os quartzitos mostram estratificaçÕes cruzadas tangenciais
de pequeno a métlio porre (Barisra et aì., 1986). A espessura totrl do nível A oscila entre
1-50 e 200 metros (fig. 21). As litofácies observadas indicam contexto deposicional fluvial
hraided. Esta unidade rflora estratigraficamente acinta da Fonnação Rio Pardo Grande
(fig. 21), indicando a existência de uma grande regressão na bacia Espinhaço,
provavelmente dev.ido a unl basculamento tectônico. Esta regressâo é acompanha<Ja por
discordância erosiva, como mostram os seixos e blocos de material carbonático,
provavelmente pertencente a Formação Rio Pardo Grande e devido ao truncamento
erosivo ao sul do mapa da figura 21.

2.4.

As

rochas metawlcânicas ácidas-intermed iárias

na base do

Sg.

Espinhaço
2.4.1. Estratigrafia e Petrografia

.

Na região de Mato Verde e Monte Azul, no extremo norte do Estado de Minas
Gerais, afloram rochas metavulcânicas ácidas na base do Supergrupo Espinhaço. A região
foi mapeada em detalhe pelo projeto Porteirnha-Monte Azul (Drumond et al., 1.980) na
escala 1:50.000 e os principais dados foram publicados por Menezes Filho (1980), que
denominou as rochas metawlcânicas de "Sequência Vulcano/rulcanoclástica da Serra do
Riacho Seco". Ela é constituída por rochas de tendências riolíticas (quartzo-pórfiros) que
englobam riolitos, riodacitos e latitos e rochas de tendência andesítica, que localmente
mostram estrutura fluidal e vesicular. Intercalados nas metawlcânicas ocorrem
aglomerados ácidos, tufos almofadados e vesiculares, aglomerados e brechas vulcânicas,
tufos, sedimentos wlcânicos (wìcanoclásticos), quartzitos e metaconglomerados. Essa
pilha wlcano-sedimentar encontra-se intrudida por plutonitos de composiçâo diversa,
destacando-se gabros, dioritos e granitos (Menezes Fa, 1980).
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uma seção geo)rigica deralhrda foi eferuada ao longo da estrada Maro ver<ie-Rio
Pardo de IVinas (fig. 22). Esra seção mostra a posição estratigrifica <ias metavulcânicas
ácidas. Elas ocorrenl sobre o Enrbasamento granito-gnáissico e subjascente aos quartzitos

de ambiente fluvial do

Supergrupo Espinhaço (equivalentes da Formação SopaBrumadinho), demonstrando que estas ¡ochas vuìcânicas constituem a primeira ativi¿ade
magmática da Faixa Araçuaí, provavelmente contemporânea da ind ividu aìiz ação do rift.
Petrograficanrente são rochas de cor cinza clara, maciças a pouco foliadas, granulação fina
a afanítica, geralmente equigranulares ou com pequenos pórfiro: de feldspatos
retangu)ares. Ao microscópio, observa-se a existência de unra matriz rjca em feldspato,
quartzo e sericita, com fenocristais euédricos de felcìspatos, sugerindo uma textura
glome roporfirítica.
2.4.2. Geoquímica

As

amostras analisadas

pelo autor (tabela 7) podem ser

classificadas

petrograficamente através do diagrama R1-R2 (De l-a Roche et al., 1980) como quartzo
traquitos $ig.23). o diagrama AFM possui aplicaçâo Iimitada para estas rochas, devido a
homogeneidade química das amostras, mas há uma sugestão de caráter fracamenre

toleiítico (fig. 23). Considerando a possibilidade de ter havido trocas metassomáticas
durante o metamorfismo, procurou-se classificar estas ¡ochas com elementos imóveis,
conforme preconizado por Winchester & Floyd (1977). Neste diagrama (fig. 24), as
metalulcânicas situaram-se no campo dos traquia ndesitos. A afinidade geral <ìestas rochas
é subalcalina, confo¡me os diagramas de lrvine & Baragar (1971) e de whitehead &

Goodfellow (1978).

O Supergrupo Espinhaço apresenta rochas metawlcânicas ácidas nas regiões de
Paramirim (BA) - Grupo Rio dos Remédios - e na região enrre Boquira - Macaúbas (BA),
já no Grupo santo onofre. Na primeira, o magmatismo ácido é semelhante ao da á.rea
estudada, mostrando afinidade metaluminosa e subalcalina, variando entre dacitos,
riodacitos e riolitos (McReath et al., 7981). Na segunda área de ocorrência, as rochas
mostram composição riolítica a traquítica e são peralcalinas (McReath et al., J,987), com
afinidade comendítica.
Assim, pode-se concluir que as metavulcânicas de Mato Verde - Monte Azul (MG),
que afloram na base do sg. Espinhaço, são traquitos ou traquiandesitos subalcalinos, que
associam-se lateralmente a riodacitos-¡iolitos, piroclásticas e sedimentos. A gênese destas
rochas wlcânicas está relacionada a formação de domos, no início de um processo <ìe
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rifteanrento da crosta 'continentxl, possivelnrente por anatexia cnrstal (McRe
1981; Jardim de Sá, 1981).

.

-Àth

et (

.,

2.5 Os dolomitos conl est¡omatólitos da Fornração Sopa-Bru ntacJinho

schöll (1976a) descreveu estrornarólitos pertencentes ao grupo conoplryron Merula
Krichenkov em dolomitos que ele situou, est ratigraficame nte, na base do Grupo
Macaúbas. A idade destes estromalólitos estaria relacionada ao intervalo 1350 - 950 nl.a.
. (Rifeano Médio). Os clolonlitos situam-se nr nrxrgem leste <io iìio Jequitinhonha, a cerca
de 30 a 35 km cjo norte clo povoado <je Menclanha, e estão estratigraficarnente relacionados
a quartzitoì conglomeráticos, com estratificaç<)es cruzadas, metaritmitos e quartzitos finos

ou metassiltitos,

subjascentes ao metadiamictito

,litologias foram consideradas

do Grupo lvlacaúbas. Todas estrs
por Schöll (1976a) como pertencentes ao nível A do Grupo

Macaúbas, baseado nos trabalhos cle Hettich (1977) e Karfunkel

& Karfunkel (1976a).

A seção estratigráfica entre o povoado de Inhaí e a localidade de Senatlor Mourão
(fig.25) indica que os quartzitos conglomeráticos com metaritnritos e tlolomitos pertencem
a Formação sopa-Brumadinho, representando duas fácies sedimentares distintas e
interdigitadas; sistema fluvial entrelaçado e sistema marinho raso. A melhor exposição
dos dolomitos estromatolíticos situa-se a. cerca de 200 metros a leste cla estrada de
N{endanha - senador Mourão e cerca de 300 metros a norte do acampamento de
Mineração Rio Novo (ocorrência número dois, descrita por Schòll). Aflora na encosta de
um morro com extensão de cerca de 300 metros e espessura de aproximadamente 10
metros, sobreposto a metaritmitos e quartzitos finos e sotoposto a quartzitos
conglomeráticos com estratificações cruzadas tabulares e acanaladas, os quais estáo
sotopostos ao metadiamictito do Grupo Macaúbas. Observa-se que os quartzitos descritos
representam a continuidade estratigráfica dos quartzitos conglomeráticos da regiáo de
Inhaí (fig. 25), indubitavelmenre perrencenres ao Sg. Espinhaço. os esrromatólitos
, descritos por Schöll (1976a) indicam idade Rifeano Médio (1350-950 m.a.) para a
sedimentação da Formação Sopa-Brumadinho.

2.6. Dados petrográficos clásticos

'\

de petrofácies podem ajudar a elucidar o ambiente geodinâmico de
deposição de antigas sequências detríticas (Miall, 1984). Assim, pretende-se apresentar
Estuclos

alguns dados petrográficos sobre as rochas clásticas estudaclas, visando relacioná-las
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sílios tecla)nicos espccíficos. Deve ser salientado, entretanto, que a conrposiçâo detrítica
destas rochas clásticas tlmbé¡n é controÌada, em parte, pela história de transporte,
ambiente deposicional, paleoclima e composição química da crosta através do tempo
(Zuffa, 198-5; Miall. 1984). Ourra limitação para estudos de perrofácies em
metassedimentos pré-cambri:tnos é o grau metamí)rfico que po<ìe recristalizar <jiversos
componentes da matriz.

Dickinson & Suczek (1979) e Dickinson ( 198-5) rjistinguiram tipos de proveniência
continental, arco magmático e orógeno reciclaclo baseados nas quantidades mociais de
quartzo, feldsp:rto potássico, plagioclísio, fragnrentos líricos, de rochas vulcânicas e de
rochls seclime

nte res.

Proveniências continentais são distinguidas principaìmente em função da presença
abundante de quartzo e escassez de fragmentos líticos.. Arenitos clerivados de arcos

magmáticos são tipicamente imaluros, sendo ¡icos em fragmentos líticos. Seclimentos
orogênicos reciclados sâo distinguidos pela abundância de quartzo e fragmentos líticos
sedimentares-metassedimentares (Dickinson & Suczek, i979).

Os metarenitos do Supergrupo Espinhaço sâo dominantemente ortoquartzitos e,
ìocalmente, subarcósios (Folk, 1954; McBride, 1963). As formaçoes inferiores (são João da
chapada e sopa-Brumadinho) apresenram metarenitos de granulometria variada, finos a
grosseiros, constituídos por 85 a 95o/o <le quarrzo, sericita, feldspato (microclíneo) e ainda
acessórios como zircão, turmalina, rutilo e opacos (magnetita e hematita). A Formaçio
Galho <lo Miguel apresenta metarenitos de granulometria fina, com 9s a 99va, de quartzo.
A Formação Córrego dos Borges apresenta metarenitos com 90 a 96Vo de quartzo,
localmente mais sericíticos, com gráos subarredondados e granulometria fina a média.
Acessórios importantes säo magnetita, hematita, zircão e turmalina que atingem cerca de 1
a 2Vo (Dinis & Pinheiro, 1980). A Formação Córrego Pereira apresenra quarrziros
feldspáticos e sericita quartzitos. os primeiros apresentam grãos subarredondados com
granulometria fina-média, com cerca de 90 a 95Va de quartzo, 5va de microclínio e 7vo de
acessórios como opacos (hematita, magnetita), turmalina e zircão (Dinis & pinheiro,
op.cit.). os quartzitos sericíticos apresentam cerca de 92vo de quarrzo, 6 a 8va de sericita e
7Vo de acessírios (turmalina, opacos).

A partir destes dados pode-se

concluir que os metarenilos do Supergrupo

Espinhaço apresentam proveniência continental devido a abundância de quartzo e escassêz

de fragmentos líticos. sâo

sedinlentos maduros, derivados de rochas cristalinas
intemperizadas, prclvavelmente em clima tropical com relevo baixo (Dickinson, 1985),

ó3

condiçoes favoríveis

parr a

prorJuçao <ie areias quartzosas. soerguimentos <Jo
enrbasamento' associado a estruturas como /¡or-i¡.ç e grabens, fornecenl areias
arcoseanas
para a bacia de sedimentaçáo do Espinhaço.

2.7. Geocronologia

As Iitologias do sg. Espinhaço não apresentam conhecimenro geocronológico bem
definido e estabelecido. Enrretanto, a maioria cios autores como Inda & Barbosa (197g),

Brito Neves ct al. (1979 e i9fì0), cortlani & Briro Neves (19g2) e Almeicia ct Litwinskv
(1984) consideram que a sedimentaçäo do Sg. Espinhaço ocorreu no proteroz(rico
IVédio.

O metariolito dos arredores c1e Conceiçao do lr4ato Dentro tem -qido consi<jerado,
erroneamente' como pertencente a base dcl Supergrupo Espinhaço (Brito Neves el a/.,
1979). Entretanto, neste trabalho ele é considerado como intrusivo no supergrupo
Minas
(veja mapa geológico em anexo) e, portanto, a sua idade de rJi} m.a.,
obtida pero mérodo
u/Pb em zircáo (Brito Neves er al., op.cit.), não significa o início da seclimentaçâo do

supergrupo Espinhaço em Minas Gerais. o método Rb/Sr, indicou a idade do
metamorfismo sofrido por estas rochas, conduzindo a uma rehomogeneização isotópica
entre 640 m.a. e 530 m.a. (ciclo Brasiliano). Recentemente, os metariolitos cla mesma
região foram novamenre datadoslelo método u/pb (Machad o et at., 19g9) inclicando
uma
idade de 1.7i0 m.a.

A

correlaçâo estratigráfica e seclimentológica entre o sg. Espinhaço em Minas
Gerais e o Grupo chapada Diamantina na Bahia, defendida neste trabalho (capÍtulo
VI),
assim como a presença de estromatólitos tipo conophytoz na Formação sopa-Brumadinho,
sugerem que a sedimentação do Sg. Espinhaço em Minas Gerais está relacionada
ao

intervalo 1,3 a 1,0 b.a. As rochas metavulcânicas ácidas-intermediárias da região de Mato
verde (MG), que podem ¡esolver este probrema, foram enviadas para análise radiométrica

pelo método u/Pb no laboratório de
Universidade de Quebec, em Montreal.

pesquisas geocronológicas

(GEorop)
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2.S. Rochas Metahásicas do Sg. Espinhaço
2.8.1. Ocorrê ncia e petrografia

Rochas básicas metamorfizadas são bastante frequentes no Supergrr.rpo Espinhaço.
Elas podem ser subdivididas em dois grupos:

a) Xistos Verdes - variando desde um clorita xislo, albita-clorita-qu a rrzo xisto até
actinolita/tre m olita-clorita-epidoto xisto que ocorrem como corpos concordantes e cliques,
associados, prìncipalnrente, a Fornraçao Sopa-Bru nratlinho (Hoppe & Otto, l9g2). A
composição destas rochas varia de básica a intermediária e ,localmente, ultrabásica
(Hoppe & Otto, op.cir. ). São cons jtleradas como vulcanitos sin-secjimentares.
Rochas metabásicas - descritas injcialmente por Guimarães (1933), que
classificou-as como anfibolitos diabasóides, posteriormente denominadas de metabasitos.
constituem diques e si//s pós-sedimenração do sg. Espinhaço e pré-tectonismo. sua
ocorrência é notável no sg. Espinhaço na forma de diques, sills e stocks, orientaclos
predominantemente segundo a direção norte-sul (maciço de Datas, de Serro, etc.) e, às
vezes, em alinhamentos próximos de E-w. ocorrem tanto no domínio do,cráton do São
Francisco (Serra do cabral) como, especialmente, na Faixa Araçuaí (serra do Espinhaço).
são rochas de cor verde escuro quando inalteradas, maciças, eventualmente exibindo
foliação junto aos contatos ou quando em zona de falha. se intemperizadas, apresentam
cores castanho-amareìadas, com estrutura mosqueada de cor branca, provavelmente
devido a alteração dos feldspatos. os afloramentos típicos são em grandes maracoes, que
podem exibir exfoliação esferoidal.

b)

Variam desde diabásjos até gabros, com textura equigranular média, às vezes
porfirítica, neste caso com fenocristais de plagioclásio retangulares, destacando-se na
matriz escura e com dimensões de até

1 cm.

Petrograficamente, evidenciam-se minerais de origem secundária, como anfibólios
da série tremolita-actinolita, formados a partir da uralitizaçäo do piroxênio e epidotoclinozoizita formado a partir da saussuritização do plagioclá¡io cálcico original. Desracamse, ainda, o leucoxênio com núcleo de

ilmenita, clorita, albita neoformada, quartzo, biotita,
apatita e, eventualmente, pirita. Distinguem-se, microscopicamente, dois tipos texturais:
aquele com textura ígnea preservada, sem orientação, onde é comum a ocorrência de
plagioclásio ripiforme, maclado e parcialmente saussuritizado. o segundo tipo apresenta

ó-5

foliaçào nrilonítica com porfiroclastos de anfibólio, ainda com resquícios rlo piroxênio
original. envolYidos pela foliaçiio definida por cristais de tremolira, clorjta e epí<jotos.
2.8.2. Geoquímica

tabela g (pg.S7)
mostra o conteúdo em elementos maiores e menores de 11 amostras. Estas rochas já
foram estudadas por Biondi (1979) que, através dos eìementos maiores, concluiu que estas
rochas foram origìnalmente, toleitos continenrais e basaltos alcalinos. Assis (19g2)
consìderou ûs nlesnlas rr¡chas como de natureza toleiítica, variando rJe quartzo-roìeito a
olivina toleitos e como basaltos de cadeias meso-oceânicas. Este autor, entretânto, salienta
o metassomíìtismo sofrido por estas rochas, destacando que elas mostram características de
campo de basaltos continenrais. Floppe ct a/. (1983) apresentaram dados geoquímicos que
confirmam a composição toleiítica, enquanto que diagramas de discriminação mostrâm

As rochas metabásicas foram objeto de estudo geoquímico.

A

associação com basaltos de fundo oceÂnico e de corciilheira meso-oceânica.

No diagrama AFI\4 as amosrras analisadas situam-se no campo dos toleitos (fig.26),
mas relativamente próximas do campo calcioalcalino, conforme a linha divisória de Irvine
& Baragar (1971). Através do diagrama R1-R2 (De l¡ Roche er al., 1980) pode-se
classificar as rocbas metabásicas como roleiros a olivina basalros (fig.26). Biondi (1979)
descreve basanitos, basaltos alcalinos, olivina toleitos e quartzo toleitos no Espinhaço
Meridional, considerando dados normativos. o diagram a Til100 - zr - y.3 indica uma
ambiência intraplaca (fig.21), assim como o diagrama

zr/Y -zr. A maioria

das amostras,

no diagrama FeO - MgO - Al2O3, situa-se no campo dos basahos continentais. O
diagrama Ti/100 - Zr - Sr/2 não permite uma definiçáo segura, enquanto que no diagrama
Ti - zr, a maioria das amostras relaciona-se com o campo dos basaltos de fundo oceânico.
Entretanto, deve-se ressaltar que os dois últimos diagramas mecíonados não discriminam
campos para os basaltos intraplacas.

Do exposto, pode-se concluir que as rochas metabásicas do Sg. Espinhaço são cle
composiçáo toleiítica (predominando olivina basaltos). Segundo Biondi (1979),
localmente, ocorrem ainda rochas alcalinas como basanitos e basaltos alcalinos. euanto
ao sÍtio tectônico, os diagramas apresentados sugerem afinidade com basaltos continentais,
que provavelmente teriam penetrado por fraturas e falhas em fase de ¡ifteamento.
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2.8.3. Geocronologia

os dados de campo indicam que as rochas metabásicas intrusivas no sg. Espinhaço
são anleriores a sedimentação do sg. São Francisco e Gr. Macaúbas. Menezes Filho et aI.
(1977), alravés de interpretação fotogeológica, demonstraram que estas rochas são
t¡uncadas no contato entre o sg. Espinhaço e a Formação Jequitaí, na serra do cab¡al, não
penetrando no Sg. Sáo Francisco.

Determinaçóes geocronológicas pelo método K/Ar, sobre estas rochas, devem-se a
B¡.ito Neves et al. (1,979) e Parenti couto ef at. (19g3). As idades variam substancialmente,
desde 2000 m.a. até 472 m.a., predominancio o intervalo 1100 m.a. a 1000 m.a.. Machado er
a/' (1989) efetuaram análise radiométrica pelo método U/Pb em duas frações de badeleíta

e uma de zircão de um si// de metadiabásio porfiróicle da localidade de Pedro læssa,
situada entre Datas e serro. Estes autores obtiveram a idade de 906+] m.a. Esta idade
deve corresponder à intrusão destas rochas, associada a uma tectônica regional distensiva,
que antecede a sedimentaçÍlo do Sg. São Francisco e Gr. Macaúbas.

ÁOl

3. Supergru po Sáo Francisco
3.1. Formaçáo Jequitai
3.1.1. Estratigrafia

Derby (1880) clescreveu, pela primeira vez, os paraconglomerados diamantfferos
que afloram na cidacle <Je Jequitaí. Posteriormente, carvalho & Epstein (1967) e Viveiros
& walde (19?6) mapearam a região da serra do cabral em toda a sua extensão,
mostrando a continujdade do "Conglomerado Jequitaí". Ambos trabalhos utilizaram a
denominaçäo de Grupo Macaúbas para o rudito descrito por Derby (op.cit.), tendo em
vista a correlação feita por Moraes (1932) entre os filitos conglomeráticos, xistos e
quarlzitos da bacia hirlrográfica do Rio Macaúbas com o paraconglomerado de Jequìtaí e
da Serra <io Cabral. Neste trabalho utiliza-se a denominaçào de Formaçáo Jequitaí,
constituÍda por um paraconglomerado depositado como cobertura cratônica no âmbito do
Cráton do São Francisco e Grupo Macaúbas, como um equivalente estratigráfico
depositado na Faixa Araçuaí.

A Formação Jequitaí é constituicla por um paraconglomerado com matriz arenoargilosa esverdeada onde "flutuam" grânulos seixos e matacóes de quartzitos, quartzo'
filitos, siltitos, carbonatos, granitos e gnaisses, com predominância de quartzitos (Viveiros
& Walde, 1976). A espessura é variável de 0 a 50m (Walde, 1978). A matriz ê' constiluída
principalmente por quartzo, sericita, feldspato e carbonatos. Este paraconglomerado
repousa em discordância angular sobre o Supergrupo Espinhaço na Serra do Cabral, pois a
direçäo do acamamento dos quartzitos do Supergrupo Espinhaço faz um ângulo de 20 a

300 com a superfície do contato entre ambas unidades (Viveiros
I-ocalmente também constata-se uma discordância erosiva.

&

Walde, op.cit ).

Formação Jequitaí é sobreposta pelos metassiltitos do Grupo Bambuf, em
contato aparentemente concordante, embora um hiato entre ambas unidades já tenha sido
sugerido (Dardenne, 1981).

A

3.1.2. Sedimentologia

O diamictito de Jequitaí foi considerado como um depósito glacial desde o infcio do
século (Branner, 1919). Posteriormente, o trabalho de Moraes & Guimarães (1930)
também sugeriu origem glacial e trabalhos mais recentes como Isotta et aL (1969)' Pflug &
Schöll (1975), Karfunkel & Karfunkel (1976a), Hettich (1977), Hettich & Karfunkel
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(1978), Walde (1978), Gravenor

&

Monreiro (19tì3)

e Karfunkel & Hoppe (t9gB)

apresentâram evidências irrefutáveis sobre a origem glacial da Formação Jequitaí e parre
do Grupo Macaúbas.
As evidências para glaciação conrinental em Jequitaí e arredores são:

-

superfície estriada e polida na Formação córrego dos Borges (topo do supergrupo
Espinhaço na Serra do Cabral), conforme Isotta cr a/. (1969) e Walde (1978)
- seixos estriados, facetados e polidos (Moraes & Guimarães, 1930; Isotta er al., op.cit.i
Ilettich & Karfunkel, 1978; Walde, 1978).
- diamictito com grânulos, seixos e matacóes interpretado como um tilito (Branner, 1919,
Moraes & Guimaraes, 1930; Isotta et at., 1.969 Karfunkel & karfunkel, 197óa; pflug &
Schöll, 1975; Hettich & Karfunkel, 1978, Walde, 1978).
- presença de rjtmitos com seixos pingados interpretados como "varvitos" (Hettich, 1977;

Hettich

&

interpretadas como eskers

e

Ientes de quartzitos intercaladas
(Hettich, 1977; Hettich & karfunkel, op.clr.).

Karfunkel, 1,978)

no diamictito

e

Quatro perfis gráfico-sedimentares foram levantados na área de ocorrência da
Formaçáo Jequitaí (figura 28). A partir destes perfis sedimentares identificou-se cinco
litofácies (tabela 9). utilizou-se um código para as litofácies conforme Eyles er a/. (19g3)
estabeleceram para o estudo de diamictitos glaciais ou não glaciais.
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a

de quartzìto, siltito, quartzo, filiro, gnaisse, granitóide e carbonato. Nâo
apresenta indício de estratificação. É interpretacla como um tilito <je alojamento (Boulton
& Deynoux, 1981) devido ao caráter maciço, má sereção, pequena espessura,
descont inuidad e, ocorrendo como lentes, amolclando-se à paleotopografia do
embasamento. Reforça esta interpretaçáo a existência de uma zona subglaciaì com
angulos()s

superfície erosiva e pavimento estriado no supergrupo Espinhaço na serra da Agua Fria
(Isotta ¿f a\..1969), próximo à cidade de Jequitaí.

A litofácies de diamictito estratificado (De) é idêntica à anterior, apenas com sinais
de acamanrento, devido a variaçoes na quantidade relativa cios seixos e no ramanho tjestes
(perfis C e D, fig. 28). Esta litofácies é interpretada com um tilito de alojamenro ou tiliro
basal, indicando avanços e recuos da geìeira.

A lìtofácies de metassiltito com grânuìos foi identificada no perfìl A (fig.2g) na
forma de uma camada labular com cerca de 30cm de espessura, constituída por
metassiltito com laminação plano-paralela e dropstones. É interpretada como um varvito,
deposìtado num ambiente lacustre associado ao degelo. Interpretaçoes semelhantes já
foram feitas por Hettich (1977) e Heuich & Karfunkel ( 197S).

A

litofácies de arenito conglomerático (4.) aflora intercalado em diamictitos
estratificados (perfil c, fig.28) na forma de camada tabular com 30 a 40cm de espessura.
Pode representar um depósito flúvio-glacial. os arenitos lenticulares (At), foram

.

identificados na rodovia BR-365, a 26km a nordeste do rrevo de acesso à Jequitaí (perfil D,
fig.28). uma das lentes possui cerca de 13 a 15 merros de extensão e 5 metros de espessura,
dentro de diamictitos maciços. outras apresentam porte bem menor e são ramificadas,
sugerindo canais de degelo. são aqui interpretadas, conforme Hettich (1977) e Hettich
Karfunkel ( 1978), como eskers englaciais.

&

A

glaciaçao do Proterozóico Superior no Cráton do São Francisco foi
regional (Dardenne et al., 1978; Parenti Couto & Bez, 1981; Karfunkel & Hoppe, 19gg).
Na área pesquisada, ocorreu o estabelecjmento de geìeiras de base úmida (Karfunlel &
Karfunkel, 1976a), provavelmente em clima temperado, próximo à costa. A sedimenração
de tilitos (Formação Jequitaí) sobre sedimenros marinhos (Formação córrego dos Borges)

do supergrupo Espinhaço indica regressão pré-gìaciação. A djscordância erosiva entre
ambas as unidades indica um tectonismo epirogenético e os pavimentos estriados,
associado a preservação de marcas onduladas da Formação córrego dos Borges, indicam
que estes sedimentos

já

estavam parcialmente consolidados quando do evento glacial. As
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estrias indicam que o sentido de transporte do gelo era para leste (Karfunkel

&

Hoppe,

1988).

3.1.3. Sedimentologia glaciai: uma pequena síntese
Esta síntese sobre a sedimentação glacial visa fornecer elementos para uma melhor

compreensão do contexto estratigráfico da Formação Jequitaí em relaçáo ao Grupo
Macaúbas. Importantes trabalhos de revisão sobre este assunto são os de Edwards (19g4),
Eyles

& Miall

(198a) e Brodzikowski

& Van toon (1987).

A partir do início do século XX até 1950 a teoria glacial era a única disponível para
interpretar a gênese de rochas do tipo paraconglomera<ìos constituídos p<lr blocos, seixos e
grânulos de diversas composiçóes. Até então, antigos rilitos foram identificados, associados
às vezes com pavimentos estriados e folhelhos laminados, interpretados como varvitos. A

teoria dos depósitos turbidíticos, introduzida em 1950, enfatizou os fluxos de

massa

submarinos, o que produziu uma explicaçáo alternativa para a origem dos sedimentos que
se parecem com tilitos e são denominados de diamictitos. Este termo se refere a um
sedimento clástico pouco selecionado que contém grandes clastos dispersos numa matriz

fina. Quando de origem glacial ele é um tilito, ou seja, um depósito

sedimentado
diretamente pela geleira (Boulton & Deynoux, 1981). Diamictitos não glaciais, depositados
como fluxos de detritos, são importantes constituintes de leques aluviais e submarinos (
Miall, 1981; walker, 1984) e geralmente estão presentes em ambientes glacio-marinhos
(schermerhorn, 1974; Eyles et al., 1985). o entendimento dos processos sedimentares que

ocorrem associados ao ambiente glacio-marinho beneficiou-se das investigaçoes sobre
mecanismos de fluxos gravitacionais (Middleton & Hampton, 1976) e escorregamento de
sedimentos (Dott Jr, 1963; l-owe, i982) que, hoje, ocorrem, em particular, na margem
continental da Antartida (Wright & Anderson, 19g2).
As geleiras representam grandes massas de gelo que sofrem deformação devido ao
próprio peso, fluxo interno e deslizamento basal. Geleiras continentais influenciam a
sedimentação em todo

o globo, por causar mudanças climáticas, do nível dos mares e

circulação oceânica. Importantes características das geleiras são: regime termal (geleira de
base seca ou base úmida), mudança de fase (alternâncias climáticas) e localizaçåo
geográfica, se polar (condiçoes áridas geladas), temperada (clima úmido, geralmente

marítimas) e subpolar ou inrermediárias (Edwards, 19g4).

O ambiente glacial (fig. 29) é constituído por diversos subambientes com distintos
processos que influem na sedimentaçáo. Pode ser subdjvidido em zona subglacial (ou

basal)' supraglacial (parte supcrior da geleira) e zona engiaciar (interior
<Ja gereira). A
zona subglacial é dominada por erosáo (abrasão) e deposição <ie
tilitos de alojamento
(Boulton & Deynoux, 1981) em pavimentos de pequena espessura
ou lentes. É. muito
influenciável pelo regime termal. A zona englacial é não deposicional
e a zona supraglacial
sofre influência do material incorporado por outras geleiras que destacam-se
lateralmente.

o

ambiente pró-glaciar ocorre na margem <ja gereira, incruindo os subambienles
glácio-fluvial, glácio-lacusrre e glácio-marinho (Eyles & Miall, 19g4).
o primeiro
caracteriza-se pela formaçâo de um sistema fruvial braided, com
intercalaçÕes de
ortoconglomerados e arenitos com estratificaça<l cruzada, Feiçôes como
est¿rs (canais de
degelo), kantes e planície de outwa¡h po<iem ocorrer ( Edwards, r9g4).
o subambiente
glacio-lacustre ê, caracterizado pela existência de lagos perigìaciais (não
estâo em contato
com a margem do gelo e são assoreados pero sistema braided) e ragos pró-graciais
(que
estão em contato direto com o gero). os primeiros sáo dominados por
lobos dertáicos e
sedimentos argilosos finos (varvitos), depositados por overflow ou unde(row
e os segundos
são dominados por diamictitos maciços ou estratificados e siltitos argilosos
provavelmente
turbidíticos, contendo seixos pingados (dropstones), caracterizando reque
de outwasrt
subaquoso. Os diamictitos foram depositados subaquosamente devido
a chuva de detritos
de icebergs e fluxos graviracionais na margem da geleira (Eyles & Miall,
l9g4).

o

subambiente glácio-marinho subdivide-se em proximal (semelhante as fácies
glácio-lacustrinas, com diamictitos de chuva de detritos e fluxos gravitacionais,
arenitos e
siltitos argilosos, caracterizando leques otJ outwash subaquosos) e dístal, dominado
por
processos não glaciais, eventualmente com talude e bacia
oceênica onde predominam os
depósitos tu¡bidíticos de leques submarinos (Eyles el ar., r9g5; Eyres
& MiaI, i9g4).
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3.2. Grupo Bambui

3.2.1.Introduçâo
Os sedimentos argilosos e carbonatados que afloram no vale clo Rio Sao Francisco
foram chamados "série são Francisco" por Derby (lgsO). A denominação original foi

modificada por Rimann (1917) com a expressáo "Série Bambuí" que ficou consagrada pelo
uso na literatura geológica brasileira. Freiberg (1932) descreveu, na série Bambuf, a
existência de camadas dobradas, denominadas de',Indaiá',, nas bordas da bacia e camadas
horizontais, designadas de "Gerais", situadas no centro da bacia. posteriormente, pflug &
Renger (1973) utilizaram a clenominaçâo de Supergrupo são Francisco para todos os
sedimentos que se depositaram "após o soerguimento da cadeia Minas" (hoje rjenominada
cadeia Espinhaço), subdividindo-o nas fácies Bambuí, Jequitaí, Macaúbas, Itacolomi e
santo Antônio. A designação cie grupo para a Série Bambuí foi introrjuzida por carvalho.
& Epstein (1967) no mapeamenro da Folha de pirapora.

o Grupo Bambuí representa

uma cobertura cratônica, limitada a oeste, pela Faixa
Brasília e a leste pela Faixa Araçuaí, ambas consideradas por Almeida (1977) como faixas
de dobramentos b¡asilianos. o Grupo Bambuí compreende uma sequência pelitocarbonática capeada por um pacote de sedimentos predominantemente arenosos, com
espessura total entre 800 e 900 metros.

"

3.2.2. Estratigrafia

Costa & Branco (1961) apresentaram a primeira subdivisão litoestratigráfica do
Grupo Bambuí, estabelecida ao longo da rodovia Belo Horizonte - Brasília (BR-040).
Posteriormente, o conhecimento da litoestratigrafia do Gr. Bambuí evoluiu sensivelmente
com os trabalhos de olivei¡a (1967), Braun (1968), Barbosa et al. (1970), schöll (1973, 1976b)
e Dardenne (1978, 1979).

costa & Branco (19ól) individualizaram, na base, a Fm. carrancas (conglomerado)
superposta pelas Formaçôes Sete l-agoas (calcários) e Rio paraopeba, esta última
subdividida nos Membros Serra de Santa Helena (siltitos), T¡ês Marias (siltitos e arcóseos)

e serra da saudade (siltitos). A maioria dos autores que se seguiram adotaram, com
algumas variaçöes, o esquema estratigráfico acima (fig. 30).

oliveira (1967) optou por uma subdivisão em cinco formaçóes, da base para o ropo:
Fm. vila chapada, sete l-agoas, serra de santa Helena, l-agoa do Jacaré e Três Marias
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(fig. 30). Braun (.l968) simplificou a esrratigrafia clo Grupo Bambuí, definindo rrês
formaçóes' A superior, Três Marias, compreende em conjunto psamítico - pelítico com
arcósios. A intermediária, denominada de Formaçáo paraopeba, foi subdividicla nos
Membros serra da saudade, lagoa do Jacaré, serra de Santa Helena e sete Lagoas,
representando um conjunto pelito-carbonátìco. Finalmente definiu uma formaçâo basal,
predominantemente arenosa, denominada de Formação paranoá. schöll (1973, 1976b)
-

trabalhando na porçáo sudeste da bacia, definiu as Formaçöes sete l:goas, serra de santa
Helena, lagoa do Jacaré e Três Marias (fig. 30). Dardenne (lg7g,lgi-g) excluiu a Formação
Paranoá do Grupo Bambuí, propondo um retorno à estratigrafia cjefinida por costa &
Branco (1961) , introduzindo a Formaçáo Jequitaí e alterando o posicionamento

estratigráfico da Fm. se¡ra da saudacle, que foi colocada abaixo da Fm. Três Marias (fig.
30).

segundo Dardenne (1981),

a

Formação Jequitaí ocorre em discordância sobre
unidades mais antigas e representa uma glaciação em escala continental. É constituida por
um para conglomerado (tilito) conhecido sob várias denominações no Brasil Central.
Acima estratigraficamente, ocorre a Fm. Sete l-agoas em contato aparentemente
concordante, mas a existência de um hiato ou mesmo de uma discordância entre as duas
formações é provável (Dardenne, 1981). Esta formação é constituida por calcários e
dolomitos, com intercalaçoes pelíticas. A Formaçäo serra de santa Helena é constituída
por folhelhos e siltitos argilosos, finamente laminados. A Formaçåo tagoa do Jacaré
apresenta siltitos e margas cinza esverdeados intercalados com lentes de calcários pretos,
ricos em matéria orgânica, fétidos, com bancos oolíticos, pisolíticos e com estratificaçóes
cruzadas acanaladas. A Formação serra da saudade é composta por siltitos, argilitos e
folhelhos cinza esverdeados com oco¡rência local de lentes de calcários e de fosforitos. A
Formação Três Marias, descrita orjginalmenre por Eschwege (1833) como "Arenito
Pirapora", é composta por arcósios e siltitos esverdeados, localmente possuindo coloração
avermelhada (Dardenne, l98l).
Neste trabalho adota-se uma subdivisáo litoestratigráfica (fig. 31) que corresponde,
em parte' à coluna de costa & Branco (1961) com as modificaçóes sugeridas por Dardenne
(1978). utiliza-se as denominaçoes de Formação carrancas, sete l-agoas, Rio paraopeba
e
Três Marias, já tradicionais na literatura geológica sobre o Grupo Bambuí. Na Formaçâo

Rio Paraopeba introduz-se a subdivisão de Fácies Serra de Santa Helena (siltitos) e Fácies
I-agoa do Jacaré (calcário) que pode refletir melho¡ a dinâmica da sedimentação no
conjunto pelito - carbonático. É, apresentada, pela primeira vez, uma interpretação
genética sobre os sedimentos da porçâo sudeste da bacia Bambuí em função da análise das
suas litofácies (fig. 3l ).
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3.2.3. Sedimentologia

Descrição das lirofácies

Através da observação e descriçâo detalhacra de afloramentos do Grupo
Bambuí na
região de Sete [-agoas, Curveìo, Três Marias, Cordisburgo, Montes Claros
e Buenópolis
identificou-se várias litofácies (tabela 10). A localizaçâo desres afloramenros
está na figura
32.
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os conglomerados desorganizadas (cd) afloram na base do Grupo Bambuí, na
forma de camadas lenticulares com poucos metros de espessura. Esta litofácies
foi

correlacionada por Costa & Branco
0g6l) à Formação Carrancas, quando da sua
identificaçáo na antiga BR-040 (arual MG-424). Schöll (1973) identificou-a
a leste e sul de
Jaboticatubas, associada a arcósios e siltitos e incluiu estas litologias no
Membro
carrancas. Esses paraconglomerados, em sua ocorrência junto a MG -424 (ver
figura 33A),
apresentam um arcabouço aberto, constituído por grânulos e seixos subangulosos (gnaisses,
quartzitos, iiltitos calcíferos e quartzo) e suportado por uma matriz
arenosa. Esta fácies foi

81

interpretada como resultante de um transporre em suspensão viscosa na f<lrnra
de um fluxo
de detrit<rs (debris tlow).

uma segunda litofácies-calcário com hummocþ (ch) - foi identificada ranro na
Formaçã. sere l-agoas (fig. 33A) como na Formação Rio paraopeba (fig. 3aA e 348).
Caracteriza-se peìa ocorrência de ciclos granodecrescentes (centimétricos a decimétricos)
com variação textural desde calcarenitos finos com intraclastos pelíticos até

calcilutitos.
Ocorrem de forma cíclica, mostrando gradação normal (calcarenitos finos com intracÌastos
pelíticos), laminaçôes plano-paralela (caìcarenitos finos a muito finos), estratificação
cruzada huntntocsq\ e lantinaçiìo cruza<ja por onda (calcissiltitos). Cacla evento deposicional
em pârticular foi intêrpretado como um depósito de tempestade (,'tempestitos', no
sentido
de Seilacher, 1982) e, quando da predorninância dos termos psamíticos, associado
a barras
de costa afora (off shore ba¡s no sentido de Walker, 1979a).

Também na BR-040 (PecÌreira da cIFERCAL), esrratigraficamenre na base da
Fm.
Sete Iágoas, foram identificados ciclos granodecrescentes de calcarenito médio a fino,

às

vezes com aspecto rítmico (microgradado) apresentando estratificação ondulada
truncada (ltununocþ) e, ainda, laminação truncada.

e

A litofácies de calcário com estratificação cruzada acanalada (ca) foi igualmente
identificada nas Formaçöes sete l-agoas e paraopeba (figura 338 e 34A), na entrada
das
grutas Rei do Mato e Maqúiné, respectivamente. É constítuida por calcarenitos
médios a
finos com estratificaçÕes cruzadas tangenciais de pequeno, médio e grande porte. As
paleocorrentes medidas indicam correntes bidirecionais, caracterizando,
eventuamente,
estratificações cruzadas do tipo espinha de peixe (trcningbone). Esra fácies, foi interpretada
como representativa da migração de dunas subaquosas sob a ação de correntes de maré
em
ambiente marinho raso.
Intimamente associada a litofácies "Ca" ocorrem calcarenitos finos a médios com
estratificação cruzada tabular (ct), bem representados na entrada da caverna Rei
do Mato,
junto a BR - M0, nos arredores de Sete Lagoas (figura 338). ocorrem
na forma de sefs de
estratificação cruzada'tabular de médio porte e foram interpretados como
resultantes
migração de ondas de areias (sand

wrnes).

da

\

os calcáreos com esrruturas biogênicas (estromatólitos), designados pelo código ce,
foram identificados, também, junto a BR -040, nas proximidades do posto da polícia
Rodoviária, próximo a Sete Lagoas, correspondencro ao topo estratigráfico da
Formaçâo
homônima. Esta litofácies foi interpretada como estn¡tura recifal (bioherma),
de ambiente

.
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marinho raso a costeiro. os estromatólitos foram descritos por Marchese (1974) como
pertencentes ao supergrupo G¡tnnosolcnida e característicos do Rifeano superior (900 a
650 m.a.).

A

litofácies de ritmitos síltico-argilosos (Rsa) corresponde a grancle parte da
Formaçäo Rio Paraopeba e é, comercialmente, denominada de ardósia, sendo explorada
em inúmeras pedreiras na região de Paraopeba, Felixlândia e curvelo. ocorre na forma
de camadas milimétricas com grande tabularidade formando ritmos de siltito e argilito. Foi

interpretada como depósitos vinculáveis a correntes de turbidez (turbiditos tipo Tde)
depositados abaixo do nível de base das ondas de tempesfades (Einsele & seilacher, 19g2).
l-ocalmente, associado a estes tu¡biclitos pelíticos oco¡rem metarenitos finos a muito finos,
com laminação plano-paraÌela (Tb) e laminação cruzada cavalgante (Tc).
A litofácies de ¡itmitos arenosos (Ra) é caracteristica da Fm. Três Marias na regiâo
da barragem homônima. ocorre na forma de estratos tabulares, os quais são mais espessos
(10 - 20cm) quando tratam-se de arenitos finos com laminação plano-paralela (turbiditos
tipo Tb) e mais deìgados quando tratam-se de arenitos muito finos a siltitos com laminaçäo
cruzada cavalgante (turbiditos tipo Tc). secundariamente, associam-se conglomerados
intrafo¡macionais com gradação normal (turbiditos tipo Ta) e observam-se marcas de sola
do tipo marcas de objetos por impacto (bounce marlcs) e por arraste (groove rnarks). As
paleocorrentes medidas indicam correntes bidirecioonais com predomínio de uma das
resu lrantes (fig. 35).

Inlimrmente associado a fácies precedente tem-se a ocorrências das litofácies de
arenitos lenticulares (41), que constituem-se em arenitos finos a médios, esverdeados, com
geometria lenticular que, em cortes longitudinais, apresentam forma sigmoidal.
Normalmente oco¡re de forma maciça (provavelmente por fluidização) apresentando, em
casos especiais, estratificaçáo cruzada sigmoidal e laminações cruzadas cavalgantes na base

dos corpos. Tais depósitos foram interpretados como lobos de suspensáo (no sentido de
Della Fávera, 1984) depositados em um ambiente de frente deltaica proximal. A

ocorrência de paleocorrentes bidirecionais, com predomínio de uma das direçoes, é
tentativamente vinculado a um retrabalhamento parcial dos depósitos relativos a maré
vazante somado ao influxo fluvial pelas correntes de ma¡é enchente (fig.35).

A

associação das litofácies de arenitos lenticulares com ritmitos arenosos permite

vincular estes últimos a porções mais distais de um sistema deltaico influenciado por marés
(fig 3s).
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Por último, tem-se a litofácies de areniros conglomeráticos (Ac), que ocorre no
núcleo do sinclinal de Buenópolis e corresponde, est ratigraficamente, à Form. Três Marias
nesta regiâo, Ocorre de forma discordante por sobre os ritmitos síltico - argilosos (Rsa) e
caracteriza-se por apresentar-se na forma de ciclos granodecrescentes (l a 2 metros de
espessura) desde arenitos congìomeráticos, com seixos dispersos em uma matriz de
arenitos grossos, até siltitos. Nos termos psamíticos (médios e finos, principalmente)
ocorrem eqtratificaçôes cruzadas tabulares de pequeno, médio e grande porte, sempre de
caráter unidirecional. Esta litofácies foi vinculada a um sistema fluviaì entrelaçado (braided
rivers) no qual as sønd waves foram as formas de leito mais compatíveis com os parâmetros
texturais e paleohid rául icos envolvidos (fig.36).

i

I
I

Sistemas Deposicionais e Paleogeografia

A figura 31 mostra, de maneira

esquemática, a arquitetura deposicional da Bacia

Bambuí no seu bordo sudeste,

-,c

*
:
t

:

A fácies Cd corresponde, litoestratigraficamente, a Forrnaçáo Carrancas e ocorre de
forma localizada e descontínua. Aspectos texturais e de fábrica permitem vinculá-la a
fluxos de alta densidade e viscosidade, possivelmente a fluxos de detritos (debris Jtow),
associados a paleodepressóes do Embasamento. A pobreza dos afioramentos,
principalmente em te.rmos de associaçÕes faciológicas, torna muito difícil uma
caracterização paleoambiental mais precisa. Como conjectura, poderia-se admitir que tais
conglomerados representassem uma resposta sedimentar a um tectonismo vertical causado
pelo reajuste isostático posterior a glaciaçåo Jequitaf, rapidamente encobertos pelas fácies
marinhas transgressivas.

t
t

A

Formação Sete l:goas indica uma fase de expansáo da bacia Bambul, que
corresponde a deposição, diretamente por sobre o embasamento, de fácies representativas
de condiçoes rnarinhas relativamente profundas (nível de ação das ondas de tempestades fácies Ch). A este primeiro evento transgressivo, segue-se uma fase regressiva,
primeiramente marcado por depósitos marinhos relacionados a ação de correntes de maré
(fácies Ca e Ct) com direçoes de paleocorrenres de ESE e WNW, seguindo-se, entáo,
fácies de origem biogênica (biohermas estromatolíticos - Ce), marcadores de ambientes
recifais costeiros. A Formação sete lagoas exibe uma faciologia semelhante a de outras
plataformas carbonáticas (fig. 37), ou seja, uma tiansgressão rápida na base seguida pela
progradação da plataforma carbonática devido a diminuição na taxa de subsidência e, com
isto, resultando na progradação de fácies representativas de condiçôes cada vez mais rasas
(Coogan, 1972).
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A

Fornraçâo Rio Paraopeba representa uma fase de rápida expansão e relativa
sub^sidência, fato este marcado pela sobreposiçâo direta dos ritmitos sílrico-argilosos por
sobre as fácies recifais da Formaçáo Sete I-agoas. Estes turbiditos finos correspondem a
Fácies-serra de Santa Helena, nome já consagrado na literatura geológica do Grupo
Bambuí. Intercalado nos ritmitos síltico-argilosos, na forma de lentes, voltam a ocorrer as
fácies [ch] e [ca] que, enrão recebem a denominação de Fácies Lagoa do Jacaré. Esres
ðalcarenitos reprêsentam condições paleoambìentais similares aquelas descritas quando da
ocorrência destas mesmas fácies na Formação sete l:goas e, no caso, indicam pequenos
pulsos regressivos dentro dg'gontexto geral de subsidência da Formação Rio paraopeba. A
associação dos turbiditos pe)íticos com fácies de tempestiros pernrite considerar a hip<itese

destes turbiditos estarem geneticamente associados a depósitos de tempestades,
sedjmenta<ios abaixo do nível de ação de ondas de tempestade (conforme mo<lelo de
walker, 1979a). Esta hipótese é reforça<.la pela grande dispersão das paleocorrenres
medidas nas raras Ìaminaçoes cruzadas cavalgantes disponíveis. As paleocorrentes medidas

na fácies ca (sE e NW) indjcam direçóes de correntes de maré similares

àquelas

encontradas na Formação Sete l-agoas. A grande extensão da fácies l-agoa do Jacaré,
desde Baldim, Presidente Juscelino, Monjolos, Buenópolis e N{ontes claros sugere uma
macrogeometria em cunha com a extremidade no oeste (F.F. Alkmim, informação escrita).

A

f\

Í

Formação Três Marias corresponde a uma sequência predominantemente
regressiva. Na barragem homônima encontrà-se representada apenas por fácies deltaicas
subaquosas (frente deltaica proximal e distal). A associação de turbiditos (fácies Ra) e
sigmóides (litofácies Al) indica condições de fluxo homo e hiperpicnais (terminologia
segundo Bates, 1953) e o padráo de paleocorrentes permite inferir um sistema deltaico
¡etrabalhado por correntes de marés. As direçoes de transporte são compatíveis com
aquelas citadas anteriormente para as fácies relacionadas a ação de marés (SE e NW) e a
predominância das orientaçóes SE pode indicar este sentido como representativo das
correntes de maré vazante (fig. 35).

As fácies sub-aéreas deste evento regressivo podem estar representadas no núcleo
do sinclinal de Buenópolis, onde fácies fluviais (Ac) da Formaçáo Três Marias ocorrem

sem ligaçâo física, possivelmente

por remoçäo erosional, com a principal área

de

afloramentos desta mesma formação. A nível hipotético, considera-se os depósitos fluviais
de alta energia acima referidos, como indjcativos do máximo de "continentalização,' da
Bacia Bambuí em sua história evolútiva final. Esta litofácies, identificada no Sinclinal de

Buenópolis (fig. 36), ocorre .em discordância sobre ritmiros síltico-argilosôs. Esta
discordância significa ufna emersão da borda do Grupo Bambuí, possivelmente como
resposta ao soerguimento orogenético da Faixa Araçuaí.
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3.2.4. Dacjos Petrográficos Clásticos

O Grupo Bambuí é constituído dominantemente por litologias
carbonáticas.

A

silto-argilosas

prinreira apresenta granulometria muito fina, existindo poucos

e

da<Jos

petrográficos. Os siltitos apresenlam matriz argilosa, às vezes calcífera. Os carbonatos não
se prestam a estudos de proveniência, pois seus constituintes são gerados na própria bacia.

Para o topo, o Grupo Bambuí apresenta arcósios e siltitos na Formação Três Marias.
Segundo carvalho & Epstein (1967) os arenitos da Formação Três Marias compreendem
arcósios, arenitos líticos e grauvâcas. os arcósios apresentam cor cinza, granulação mérjia,
com estratos cruzados de pequeno porte. Microscopicamente são constituídos por
fragmentos de rocha (quarrzitos, xistos, chert), muscovjra, feldspatos (plagioclásio e
microclfnio), calcita. opacos e turmalina. Existe ausência de cimento químico e a malrìz é.

A

seleção é ml¿ e há grande variaçâo granulométrica. Interdigitado com os
arcósios, ocorrem arenitos líticos de granulação fina e com marcas onduladas. predominam
fragmentos de rocha e, subordinadamente, quartzo, plagioclásio, muscovita, clorita e
escassa.

opacos. As grauvacas, segundo carvalho

& Epstein (1967), ocorrem

nas corredeiras do Rio

São Francisco, em Pirapora, estratigraficamente abaixo dos arcósios. säo arenitos de
granulação muito fina, apresentando estratificaçâo gradacional. Microscopicamente
apresentam mais de 75Vo de matriz detrítica argilosa (sericita e clorita), quartzo angular a
subangular predominante, pouco feldspato, e ainda opacos e turmalina.

Gomes (1988) fornece dados de análises modais sobre arenitos da Formação Três
Marias, indicando as seguintes proporçôes: quartzo
aaSvo),plagioclásio (16 a20vo),K-

e5

feldspato (9 a 12vo), muscovira (6 a Bvo), clorita (4 a 6vo), biotita (l a 3vo), fragmentos de
rochas metamórficas (2 aTva), ftagmentos de rochas sedimentares (z a 5vo) e fragmentos
de rochas plutônicas ( até, lVo).

os dados petrográficos apresentados mostram que a Fm. Três Marias difere do
restante do Grupo Bambuí. A abundância de quartzo, feldspatos e fragmentos de rochas
mptassedimentares indica proveniência de orógeno reciclado (Dickinson & suczek, 1979),
associada, provavelmente, a soerguimentos de escamas tectônicas de sedimentos da
margem continental adjacente.
3.2.5. Geocronoìogia

A idade do Grupo Bambuí é ainda

sujeita a controvérsias, mas relacionada ao
Proterozóico Superior. Bonhomme (1976) efetuou estudos sobre a cristalinidade das ilitas
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nos sedimentos do Grupo Bambui, em Minas Gerais, com a finalidade de câracterizar
zona-\ sem metamorfismo e assim, datar a época de sedimentaçâo ou diagênese. Na regiäo
cratônica de Januária, Bonhonrme (1976) obteve a idade de 619 t 17 m.a. pelo métod<r

Rb/Sr.

Parenti couto et al. (1,981) realizaram várias determinaçÕes geocronológicas
segundo os métodos Rb/Sr em rocha total (principalmente sedimentos finos como siltitos e
folhelhos nào carbonáticos) e Pb/Pb em gaìenas na Bacia Bambuí do Estado de Minas
Gerais. Segundo estes autores, as formaçÕes paraopeba, Três Marias e pirapora
apresentam idades Rb/sr de 640 + 15,620 I 40 e 590 * 40 m.a., respectivamenre, i<jacjes

estas que foram interpretadas como indicando a época provável

de

sedimentação/diagênese precoce das referidas formaçoes.

Entrelanro, Macedo & Bonhomme ( 1984) mostraram que as idades isotópicas
inferiores a 700 m.a., obtidas na Bacia do Rio são Francisco, mesmo em áreas
aparentemente não afetadas pelos efeitos tectono-metamórficos do Ciclo Brasiliano, têm
indícios de terem sido "zeradas" por esta orogênese.

os

dados fornecidos pelos estromatólitos colunares indicaram uma idade

compreendida entre 800 e 600 m.a., a partir da identificaçáo de gtntnosolenides (Marchese,
1974; Dardenne, 1979) e de Linnela øvri (Dardenne, 198i).

Desta forma, a idade de sedimentaçâo do Grupo Bambuí deve corresponder ao
inlervalo 800 a 600 m.a.
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4. Grupo l\{aca ú bas
4.1. Introdução

por

&

Guimarâes (1930) descrevern a "Formaçâo Macaúbas" como constitufda
uma sequência de xistos conglome ráticos, filitos, quartzitos, mica xistos e raras

Moraes

camadas de calcário aflorantes na bacia hidrográfica do

Rio Macaúbas, afluente do Rio
jequitinhonha a oeste do povoado de Terra Branca. Estes autores reuniram na Série
l-avras, os metaconglomerados diamantíferos da Formação Sopa (Sg. Espinhaço) e a
própria Formaçáo N,facaúbas. Pnug (1963) demonstrou que esta consrilui unidade
estratigráfica a parte, discordante sobre os quartzitos e metaconglomerados da Formação
Sopa, e todo o Sg. Espinhaço. Schöll (1973) elevou Macaúbas à hierarquia de Grupo e

Pflug

&

Renger (1973) reuniram num Supergrupo Sáo Francisco,

o que ainda

denominavam fácies Bambuí, lllacaúbas, Jequitai, Itacolomi e Santo Antônio, a primeira
interpretada como epicontinental e as outras como ntolassas do geossinclínio Minas.

Finalmente, Almeida ( 1977) caracteriza o Grupo Macaúbas como represenlante da
sedimentação geossinclinal da Faixa de Dobramentos Araçuaí, desenvolvida durante o
Ciclo Brasiliano na margem sudeste do Cráton do Sâo Francisco.
O Grupo Macaúbas distribui-se em duas áreas na região estudada. Constitui esrreita
faixa ao longo da borda oeste da Serra do Espinhaço, no limite entre a região cratônica a
oeste (coberta pelo Grupo Bambuí) e o Supergrupo Espinhaço. A segunda é mais extensa,
desde Couto de Magalhães e São Gonçalo do Rio Preto para o norte, ao longo do Vale do

Rio Jequitinhonha até o alto Rio Pardo. Esta área de ocorrência tem como limite leste a
denominada "Falha de Taiobeiras" que limita o Grupo Macaúbas com o Complexo Salinas.

4.2. Estratigrafia

O Grupo Macaúbas ocorre em acentuada discordância erosiva e angular sobre o
Supergrupo Espinhaço (Pflug & Renger, 1973). No mapa geológico simplificado da regiåo
de Curimataí (fig.38) observa-se a nítida discordância angular entre as duas unidades
estratigráficas. Walde (1978) mostra que o acamamento dos metassiltitos da Formaçåo
Santa Rita faz um ângulo de 30 a 400 com a superfície do contato do Grupo Macaúbas, na

Serra Mineira, ao sul de CurimataÍ. A discordância erosiva é menor na borda noroeste da
Serra do Espinhaço e tende a aumentar para a porção oriental, pois nessa região, a

Formação Sopa-Brumadinho ocorre diretamente em contato com os meladiamictitos do
Grupo Macaúbas (Uhlein & Chaves, 1989). lsto indica uma remoçäo, por erosáo, de

92

GNUPO BAMSUi

l-!_Lìl nEtasstLTtfos
_ lluPo MAca ú8 Âs
lla j ournrzrros E
r-

--

oos

; oua^rzrros
" ll' rl I saNTA

I I
"s Jl-l---l
r*
,,, I
' ll ct i

-

l'

MElaoraMrcrlros

d

FM. cdRREGo

CONIATO

-\\--..-\J

FOIOIN

'

BoRG€s

f"
--+-

TAssrLlrros

6ÀLHo

oo

ouanrzrTos

MrcuÉ

Íe--¡
--

oln€cÃo ¡ ÍERouLHo oa
¡tsT0st0aot
FÂLHA

_
L

---

FRATURA
E ST RAoA

.\.._
-----

DReNéGEM

ÌR¡LHA

aLtNltaMENfo
ÊSTRUTURAL

l5o

FIG.

T E F PR E TAOO

ACAMAMENIO

R¡rÂ

ME

ÐEF tNtOO

ÍATO INFERIOO
ar¡tuoE Do acÂMAMENTo
CO N

I

58 _ MAPA GEOLCiGICO SIMPLIFICADO A PARTIR OA II.¡TER.
pRETAçÃO OA ÀEROFOTO Nr tSot
oA USAF ( ESC.
II60.OOO ) MOSTRANOO A OISCORDÃNCIA EROSIVA.ANGULÀR
ENTRE O SG. ESPINHAçO E O GRUPO MACAúBAS AO
,
SUL OE CURIMATAí.

93

aproximadamente 2000 metros de sedimentos do supergrupo Espinhaço. Esra importante
discordância denuncia movimentos epirogenéticos em larga escala, com provável tectônica
extensional, depois da sedimentação do Supergrupo Espinhaço e antes da deposição do
Grupo Macar]bas. A base do grupo aflora ainda em discordância com o Embasamento no
extremo norte da área, a oeste de Riacho dos Machados e frequentemente em contato
tectônico ou com o Supergrupo Espinhaço, como na serra do cipó (Dossin, 19g3;
Magalhães, 1988) ou com o Embasamenro na região de Felício dos santos (uhlein &
Chaves, 1989).
Para o topo, o Grupo Macaúbas reraciona-se com o Grupo Bambuí (sobreposto) e
com o complexo salinas, parcialmenre ou totalmente equivalente, através de contatos, em
geral, tectônicos. A grande maioria dos contatos entre o Gr. Macaúbas e o Gr. Bambuí são

através de falha inversa ou de empurrão que invertem a estratigrafia, ou seja, colocam o
Macaúbas sobre o Bambuí. Em duas localidades foi possível observar um contato norrnal,

na BR-259 (próximo à entrada para a Barragem do pa¡aúna) e ao sul da estrada
Itacambira - Juramento (fig. 39). observa-se que o Grupo Macaúbas ocorre
estratigraficamente abaixo dos mármores da Formaçáo Sete l-agoas (fig. 39A) e dos
metassiltitos da Formação Rio Paraopeba (fig.39c). Dossin & Dardenne (19g4) e Dossin
(1983) descrevem, também, um'contato normal ente ambas unidades, com o Gr. Macaúbas
aflorando no núcleo de um anticlinal assimétrico, de flanco invertido (fig.39B) e assinalam
a existência de uma discordância erosiva, com o Bambuí se iniciando, estratigraficamente,

por um metaconglomerado basal (Formação carrancas). Em relação ao complexo
salinas, o contato é via de regra através da Falha de Taiobeiras (Araújo et at., 19g2),
entretanio o estudo sedimentológico da bacia sugere uma continuidade lateral entre ambas
as unidadés.

o

Grupo Macaúbas apresenta acentuada variação de fácies, tanto longitudinal
como transversal à Faixa Araçuaí. Aliado a isto, o intenso tectonismo, a profunda alteração
intempérica das rochas, a presença de extensas cobertu¡as cenozóicas e a escasssez de
mapeamentos detalhados dificultam, sobremaneira, a compreensão, observação e
descrição de suas litofácies.

seis regioes foram estudadas e mapeadas nas á¡eas de ocorrência do Grupo
Macaúbas e seráo descritas aqui. Três delas referem-se a faixa ocidental e foram
denominadas de Serra do cipó (Dossin, 1983), Barragem do paraúna (Karfunkel er ai.,
1984) e setor serentrional (Drumond et at., 79g0). As três restantes ocorrem na faixa
oriental e foram estudadas por Hettich (1977), Karfunkel & Karfunkel (197óa) e Viveiros
et al. (1'979). A CPRM, arravés do Projeto Jequitinhonha (Fontes et at.,1,97g) cartografou
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- coNTAtos ESTRATtGRÀFlcos ENTRE o GRUpo uec¡úa¡s E
NA BOROA OESTE DA SERRA DO ESPIN},IACO.

6RUPO BAMBUi

*'l

toda a área de ocorrência do Grupo N{acaúbas na escala l:250.000. A figura 41 mostra
colunas estratigráficas destas diversas regioes, que es1âcl localiza<ias na figura 40.

Na região da Serra do Cipó (Dossin, 1983), afloram rochas do

as

Supergrupo

Espinhaço, Grupos Macaúbas e Bambuí em contatos tectônicos devido à falhas de
empurrão (fig.39B). o Grupo Macaúbas apresenra espessura de cerca de 200 metros,
tendo na base, diamictitos (nível B) e no topo, metassiltitos, filitos grafitosos e quartzitos
finos (nível c). Na Barragem do Paraúna, Karfunkel et a|.,1984) estimam uma espessura
de aproximadamente 100 metros e descrevem, na base, quartzitos e filitos grafitosos (nível
A), diamictitos com lente de quartzitos (nível B) e quartzitos com dolomito (nível c).
Nesta regiäo. o Gr. Macaúbas mosrra contato tectônico com o Supergrupo Espinhaço e é
sobreposto, em contato normal (BR-259), pelos calcários do Grupo Bambuí (fig.39A).
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Drumond et al- (1'980) mapearam, na escala 1:50.000, através do projeto porteirinha
- Monte Azul (GPRM/DNPM), considerável porçâo do Grupo Macaúbas, tanto no flanco
ocidental do Anticlinório de ltacambira, a oeste de Riacho dos Machados, como no flanco

96i
oriental (Rios Peüe Bravo e Vacaria). Especificamente a oeste de Riacho dos Machados
(Serra do Gado Bravo), estes autores identificaram, na base, quartzitos com estratificação
cruzada, superpostos por metadiamictitos com intercalaçoes de quartzitos puros ou
feldspáticos, às vezes carbonáticos, e metaritmitos arenosos com nlveis milimétricos argilosiltosos, totalizando cerca de 250 a 300 metros de espessurâ. para o topo, ocorrem
metaritmitos com seixos isolados, às vezes carbonáticos, com cerca de 500 metros de
espessura (fig. a1). segundo Drumond et al. (1.9g0), a transição lareral e vertical de
paraconglomerados para ritmitos arenosos indicarja a "existência de deslisamentos
submarinos de terra, deviclo a n ¡vimentos catastróficos, gerando correntes de turbidez".
Este fenômeno seria a origem para os sedimentos do Grupo Macaúbas.

Na região do alto vale do Rio Araçuaí (fig. a0), enrre Couro de

MagalhãesItam arandiba-carbonita, Hettich (1977) descreve uma espessura de cerca cle 1.000 metros
e 6 unidades litoestratigráficas denominadas informalmente de níveis: A,B.G,D,E,F (fig.
41)' A unidade basal (nível A), com 150 a 200m de espessura, constitui-se de quartzitos

grosseiros com lentes conglomeráticas que recobrem, em discordância angular, os
quartzitos do Supergrupo Espinhaço. schö11 (197 6a) identificou calcário com
estromatólitos do tipo conoplryrott nessa unidade. Entretanto, neste trabalho, os
metacalcários estromatolíticos e metassedimentos encaixantes foram incluidos na Fm.
Sopa-Brumadinho (cap. 2.5). Hettich (7977) interpretou os quarrziros do nível A como
depósitos de praia. o níveì B tem espessura de cerca de 200m na região investigada, e é
constituÍdo por um paraconglomerado de seixos e matacóes que foi denominado de
"metagrauvaca seixosa". Apresenta cor cinza azulada quando fresca e é caracterizada por
conter seixos e matacóes de diferentes composiçôes com até 50 cm de diâmetro e
intercalações de lentes quartzíticas. Para leste, na região de ltamarandiba e Turmalina,
essas metagrauvacas seixosas tornam-se estratificadas (Hettich, op.cit.). É a unidade mais
discutida do grupo e Hettich inrerpretou-a como gracial e glacio-marinha. o
úyel-Ç, com
uma espessura de 200m, é constituldo por filitos, quartzitos, metassiltitos e filitos
grafitosos, eventualmente enriquecidos em manganês. euartzitos carbonáticos e calcários
também podem ocorrer. o nível D apresenta quartzitos micáceos com espessura de cerca
de 300m. O nível E é constituido por xistos verdes (tremolita-epidoto-clorita xistos),
interpretados como rochas metalulcânica básicas, com espessura em torno de 50 a 150
metros e o nível F apresenta quartzitos e xistos de granulação fina.

A região compreendida pelos vares dos Rios Jequitinhonha e Macaúbas (fig. a0) foi
mapeada por Karfunkel & Karfunkel (197 6a, b) que identificaram uma sequência
litoestratigráfica muito semelhante à descrita por Hettich ( 1977). Na base ocorre a
Formação califorme com 0 a 200 metros de quartzitos e conglomerados monomftícos com
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estratificações cruzadas que, na concepção deste trabalho, nào fazparte do Gr. Macúbas.
Estratigraficamente acima, identificaram a Formação Terra Branca, com cerca de 250 a
350 metros de paraconglomerados, aos quais eles denominaram de ,'mixtitos',.

Estes
pesquisadores identificaram três fácies de oeste para leste, na Formaçáo Terra Branca:
"Jequitafl', correspondendo uma moraina terrestre, que aflora nos arredores da Serra do
cabral, "caçaratiba" e "Turmalina", interpretadas como glaciomarinhas. No topo do Grupo
Macaúbas, distinguiram a Formaçäo Carbonira, com metassiltitos, filitos, quartzitos e xistos

verdes, com espessura em torno de 350 metros.

viveiros et al- (1'978 e 1979) mapearam e descreveram com detalhe o Grupo
Macaúbas nos vales dos Rios Peixe Bravo e Alto vacaria, no Norte de Minas Gerais (fig.
40). Identificaram duas formaçoes: Rio peixe Bravo, inferior, e Nova Aurora, esta
abrangendo o Membro Riacho dos Poçoes (fig. 41). A Formação Rio peixe Bravo é
constituída por filitos quartzosos, quartzitos e subordinadamente filitos grafitosos, com
cerca de 900 metros. A Formacão Nova Aurora é rica em metadiamictitos com matriz a
base de quartzo, sericita, muscovita, clorita e biotita, além de seixos e matacões com até 1
metro de diâmetro, constituídos por quarrzitos, granitóides, filitos, calcário e material
limonitizado (Viveiros et al., 1979). ocorrem, associados aos metadiamictitos, camadas de
quartzitos puros de granulação fina a média e raros níveis de filítos, às vezes dolomíticos. A
espessura da Formação Nova Aurora foi estimada em 1.200 metros. o Membro Riacho
dos Poções, com 600 metros de espessura, compreende diamictitos, às vezes ricos em ferro

na matriz, intercalações de quartzitos hematíticos bandados e níveis de hematita quase
puros, representando considerável reserva de minério de ferro.
Fontes e, al. (1978) mapearam, na escala 1.250.000, a maior parte da área de
ocorrência do Grupo Macaúbas, distinguindo quatro unidades em funçáo de aspectos

e

metamórficos. A primeira, denominada de pBrrr6, é constitufda por
diamictitos, filitos, quartzitos e xistos. A segunda pE*bt, ocorre nas proximidades de São
Gonçalo do Rio Preto e é integrada por xistos conglomeráticos, cianita xistos, xistos
granatíferos, mica xistos carbonáticos, quartzitos, metabasitos e metaultrabasitos. As duas
outras unidades, designadas de Ppr62 e PEmb3 correspondem aos xistos que serão
descritos neste trabalho como Complexo Salinas.

litológicos

4.3. Sedimentologia

Três colunas estratigráficas sáo apresentadas sobre o Grupo Macaúbas (fig.42) em
diferentes partes da bacia (fig. 40). o perfil colunar A foi levantado na BR-367, entre
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coutt¡ de Magalháes cle Minas e são Gonçalo clo Rio preto, na porção sul da bacia.
Mostra um metadiamictilo na base, discordante sobre a Formação Sopa-Brumaclinho,
maciço, sem estratificaçâo visível, apenas com raras intercalaçôes métricas de quartzitos.
Acima, ocorrem metaritmitos silto-argilosos laminados, com intercalações de quartzitos
tabulares, às vezes lenticulares, de cor preta e ricos em manganês. Na porção mediana
predomina um pacote de quartzitos taburares, com estratificação prano-paralera,
de
granulometria média a fina, maciços, localmente com laminações planas ferruginosas,
às

vezes ricos em seixos pingados de gránitóides e com algumas camadas gradadas. para
o
topo estes quartzitos moslram frequentes níveis centimétricos de metapelitos esverdeados

e são sobrepostos por xistos verdes metabasálticos. No topo clo perfil afloram xistos
carbonáticos e quartzitos (Bettega & Rocha, 1gs6). o perfil B foi Ievantado na
estrada
entre olhos d'Água e Terra Branca (fig. a0), na porção centro-sul tla bacia. Na base
aflora
o metadiamictito com intercalaçâo de quartzito fino e metassiltito laminado. No porçáo
mediana, predominam quartzitos com estratificaçào cruzada e seixos pingados
e ainda
quartzitos tabulares, maciços ou com estratificação plana e frequentes intercaìações
metapelíticas. Acima ocorre o xisto verde metabasáltico e no topo, xistos, quartzitos
e
metaritmitos, às vezes carbonáticos e com seixos pingados. o perfil c foi levantado na BR251, no flanco leste do anticlinório de ltacambira - porteirinha (fig. a0). Apresenta na
base

um pacote de metadiamictitos, às vezes ricos em ferro, com frequentes intercalações de
quartzitos tabulares e filitos. Na porção mediana ocorrem quartzitos com estratificaçâo
gradacional e metaritmitos. No topo, aflora um espesso pacote de metadiamictito
com
intercalações de metaritmitos, quartzitos lenticulares gradados e rocalmente,
metaortoconglomerados.
Em função das importantes variações laterais e verticais de fácies, optou-se por uma
subdivisão faciológica, de maneira a dar ênfase e melhor caracleÍizar os aspectos
sedimentológicos do Grupo Macaúbas. Assim, subdividiu-se esta unidade em fácies
rudítica e fácies psamo-peiítica (fig. 42 e 43).

A fácies rudítica ocorre estratigraficamente na base do Grupo Macaúbas (perfil A e
B, fig. a4 mas pode, também, apresentar recorrência no topo (perfil colunar C, hg. a\.
Geralmente ocorre próximo à serra do Espinhaço, anlorando nas bordas oeste e leste. É
constituída por metadiamictitos predominantes com intercalaçoes de quartzitos e
metaritmitos areno-pelíticos (subordinados). A espessura total desta fácies compreende 50
a 200 metros, podendo chegar, entretanto, a 500 metros e é interpretada como uma fácies
proximal. A fácies psamo-pelítica ocorre estratigraficamente na porção média e superior

do Grupo Macaúbas e, geograficamente, afrora nos arredores de são Gonçalo do Rio
Preto, Terra Branca, oeste de carbonita, seguindo para norte, até a região oesle
do Rio
lnstituto de Geoclcncias

-

Bibiioleta

T0MBû ÍJ!'Lç..,...

t0l
Vacaria (próximo da BR-251). É consrituícla, preclomínanremente por quartziros com
estratificação plano-paraleìa e meraritmitos areno-pelíticos (fig. 42 e 43). os quartzitos
podem mostrar estratificação gradacional, com granulometria variando de areia grossa
a
silte. maciços, com seixos pingados, ou ainda com gradação pouco nítida e intercalaçöes
metapelíticas. l-ocalmente quartzitos com estratificaçóes cruzadas também foram
identificados (perfil B, fig. 42). Esta fácies é interprerada como disral e depositada em
ambiente marinho raso, possivelmente numa plataforma continental sob influência glacial,
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seção geológica entre Francisco Sá e sarinas (BR-251) fornece importantes
elementos sobre a sedimentologia do Grupo Macaúbas (fig.44 e 45). Esta unidade aflora
nos dois flancos do anticlinal de porteirinha-Itacambira com uma espessura entre
500 a,
possivelmente, 3000 metros. Diversas fácies sedimentares foram identificadas
na
seção
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geológica (fig. a-5). A primeira observação importanre foi efetuada g,l km a lesre
de
Francisco de sá, na BR-25 1, junto ao contato rectônico entre o Grupo Macaúbas
eo
Grupo Bambuí. observou-se metadiamictitos com grânulos e seixos pequenos (diâmetro

de 1 a 3 cm) com intercalaçôes de quartzìtos e metassiltitos com granodecrescência
ascendente (fig.

a5A). As camadas

arenosas gracladas são tabulares com espessura em
torno de 30 a 50 cm, localmenle lenticulares, e, para o topo, mostram marcas onduladas
nos níveis sílticos. A segunda obsen'ação ao longo da BR-25i foi efetuada no flanco leste

do anticlinório, próximo da Fazenda Bocaina, a 2,'l km a leste do afloramento do Sg.
Espinhaço na referida ¡odovia. Afloram metadiamictitos com matriz silto-pelftica,
bastante friáveis, contendo sebios de granitóides e quartzitos com diâmetro mé¿io de 1 a 3

cm.

Para

o

topo, afloram metaritmitos areno-psamíticos e filitos quartzosos com
intercalaçoes de quartzitos (fig. a5B). Os quartzitos mostram eslratificação gradacional,
com ciclos com espessura de 20 a 40 cm. A terceira observação situa-se na BR-251, a 30
km a leste do ponto anterior e a 9,0 km a oeste <io Rio vacaria. Afloram quartzitos com
intercalaçöes de filitos de cor cinza (fig. 45c). os quartzitos mostram ciclos
granodecrescentes de areia grossa a silte/argila, com espessura de 3 a 4 metros até
30 a 40
cm' Geralmente iniciam com quartzitos conglomeráticos, mal classificados, ricos em
fragmentos angulosos de filitos, passando para quartzito fino, ritmito arenoso com lâminas

plano-paralelas, até filito cinza claro, quartzoso, às vezes grafitoso, em direção ao topo do
ciclo (fig. 45c). continuando pela BR-251, a cerca de 500 m para lesre, afloram camadas
centimétricas (20 a 15 cm) de ortoconglomerados de grânulos intercaladas em arenitos
granodecrescentes, desde conglomeráticos a finos, e filitos, com 30 a 50 cm de espessura

(fig.

alc).

cerca de 1,2 km adiante, afloram metaritmitos síltico-argilosos em camadas e
lâminas centimétricas de quartzito fino a siltito e de filitos quartzosos ou grafitosos, de
espessura geralmenre desigual. o perfil colunar D (fig.a5) foi observado junto ao Rio
vacaria, na BR-251, 600 metros depois da ponte, e mostra diamictitos com matriz arenosa,
ricos em seixos de calcário e quartzitos (com diâmetro de 5 a 20 cm), intercalados em
metaritmitos argilo-arenosos, às vezes com camadas tabulares de quartzitos. os
metaritmitos motram, localmenre, seixos pingados (fig.45 D). o perfil da fig.45E foi
observado a 6 km a leste do Rio Vacaria e mostra um predomínio de metadiamictitos com
intercalaçöes de camadas irregulares e lentes de quartzitos com estratificaçäo gradacional

e metaortoconglomerados, às vezes também gradados. os diamjctitos nesta região são
espessos' com cerca de 100 a 200 metros, ora com matriz arenosa e poucos seixos, ora com
matriz argilosa e mais rico em seixos e matacÕes, sugerindo várias camadas superpostas.
l¡calmente mostram intercalaçÕes de metaortoconglomerados suportado pelo gräo, com
seixos de 2 a 5 cm, constituídos por quartzito, quartzo, carbonato e granitóide, que grada
para quartzitos de granulometria grossa a fina, bem selecionados, em ciclos com 1,5 m até
20 cm de espessura (fig. a1E). o perfil da figura 45F foi observado a 4 km a leste do ponro

10-s

anterior

e

apresenta metadiamictitos com intercaìaçOes de quartzitos grariados e
metarirmitos areno-pelíticos. Este ponto, mais o perfil <ia figura 45G, representam a
passagem do Grupo Macaúbas para o complexo salinas (devido ao aparecimento
dos
metaritmitos areno-pelíticos com estratificaçâo gradacional) que passam a predominar
amplamente a partir do Ribeirão cio Fogo (Complexo Salinas).

o

Projeto Porteirinha, execurado pera companhia Vare do Rio Doce (cvRD) na
década de setenta, visou o mapeamento geológico e prospecção de minério de ferro
associado ao diamictito ferrÍfero do Grupo Macaúbas (Viveiros et a1.., 1,9jg e 1979). A
localizaçào do Projero está indicada na figura 40 e na seção geológica da fig. 448. Alguns
furos de sondagens do referido projero, foram descritos e amostrados pelo autor, visando
uma detalhada descrição sedimentológica (fig. a6), o furo pR-09 apresenta um amplo
predomínio de metadìamictitos que mostram, na base, uma metabrecha hematítica, às
vezes suportada pelo grão, às vezes pela matriz e, na parte mediana, intercalações
de

quartzito hema.títico com estratificação gradacional. o furo pR-02 mostra, na base,
alternâncias de metadiamictito ferrífero ou não, com metabrechas hematfticas e, para o
topo, um pacote de sericita xistos hematíticos, quartzitos hematíticos, filitos e quartzitos.
os termos psamíticos mostram, geralmente, estratificação gradacional (fig. +6).
considerando os perfis colunares das figuras 42, 45 e 46 é possÍvel descrever e
caracterizar as diversas litofácies do Grupo Macaúbas e propor algumas idéias sob¡e os
Processos deposicionais. As principais litofácies são metaritmitos areno-pelíticos,
metapelitos, quartzitos com gradação e metadiamictitos. Litofácies subordinadas, de
ocorrência local, são as de quartzitos lenticulares, quartzitos com estratificação cruzada,
metabrecha e metaorloconglomerado (tabela 11).

Os metaritmitos areno-pelíticos ocorrem como lâminas e camadas centimétricas
plano-paralelas de material pelítico (filito quartzoso, filito grafitoso) e de material sfltico
ou arenoso fino. Ocorrem preferencialmente associados aos quartzitos com estratificação
plana e metapelitos. São interpretados como turbiditos clássicos distais e portanto,
depositados por correntes turbjdíticas desacelerantes, de baixa concentração.

o

metapelito

é

constituÍdo

por material

micáceo, grafitoso, hematítico

e,

localmente, carbonático. Apresenta estrutura maciça, às vezes laminada e, também, pode
mostrar lâminas arenosas de granulometria fina. Representa a sedimentaçåo de água
profunda, com pouca ou nenhuma influência das correntes de turbidez.
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TABELA II - PRINCIPAIS LITOFAC¡ES OO GRUPO

MACAúBAS
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os

quartzitos tabulares ou com estratificaçåo plano-paralela constituem uma
litofácies de larga ocorrência no crupo Macaúbas. são de cor branca, sericíticos, às vezes
feldspáticos e carbonáticos. A granulometrìa é lina a média. São inteiramente maciços ou
com estratificação plano-paralela ou ainda com estratificação gradacional pouco nftida.
Associam-se a camadas centimétricas de metaritmitos e metapelitos (fig.42A, B). sâo
inrerpretarlas como turbidjros do tipo T5 ou T6.¿" (Bouma, 1962), originados por
correntes de turbidez de baixa concentração. os quartzitos tabulares gradados
$ig. a2 e
Fig. a5) variam de conglomeráticos a finos e ap¡esentam gradação normal e laminação ou
estratificaçào plano-paralela, são interpretados como turbiditos do tipo T"¡r, depositados
por correntes de turbidez de alta concentraçáo. Estas correntes foranr geradas por fluxos
gravitacionais de sedimentos (Hampton, 1972) ou deviclo a correntes de degelo carregar¡as
de sedimentos que se arrastavam pelo fundo do corpo d'água (under
flow) e <Jepositavam
por desaceìeração, gerando turbiditos de baixa concentraçáo (Brodzikowski & van l-oon,
1e87).

os

metadiamictitos são caracterizados pela extrema falta de classificação
granulométrica e estrutura aberta, com arcabouço sustentado pela matriz silto-argilosa ou
arenosa. Estas litofácies säo de difícil interpretação, existindo várias possibilidades:
1-

Representam sedimentação glácio-continental e são interpretados como tilitos (Boulton
& Deynoux, i981).
2 - Representam sedimentação glácio-marinha, relacionados a chuva de detritos a partir de
iceberys (icebergs rafted sedinrcnts) conforme Ande¡son et al. (1980) e Eyles & Miall (19ga).
3 - Representam sedimentação glácio-marinha na forma de diamictitos de fluxo subaquoso

na frente da geleira (inflaglacial /ows) conforme wright & Ande¡son (19g2)

e

Brodzikowski & Van toon (1987).
4 - Representam {luxos gravitacionais de sedimentos (Dott Jr., 1963; t-owe, 19g2),
derivados da erosão do Embasamento e sg. Espinhaço, assim como do retrabalhamento de
detritos glaciais inconsolidados.

A primeira opção pode ser descartada em funçáo das espessuras dos diamíctitos e
da natureza das intercalaçoes presentes no Grupo Macaúbas. euanto as demais
possibilidades, sedimentação glácio-marinha e fluxos gravitacionais, é difícil, senão
impossível, estabelecer critérios de separaçäo destes dois processos no atual estágio de
conhecimento sobre o Grupo Macaúbas. Aliado a isto, é bastante provável que os dois
mecanismos de deposição de diamictitos tenham operado simultaneam ente
$ig. 47),
gerando depósitos similares.
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Assim, a sedimentação do crupo Macaúbas mostra depósitos grácio-marinhos,
em
parte retrabalhados por depósitos gravitacionais associados a falhas normais (tectônica
extensional), com grande atividade sísmica. os retrabalhamentos sáo responsáveis por
uma série contfnua de fluxos gravitacionais de massa subaquosa, com contfnuo decréscimo
de sólidos em suspensão, diminuiçâo cla viscosidacìe e densidade do fluxo e aumento
da
mobilidade individual dos grãos (Hampton, 1972; Middleton & Hampton, 1976; walker,
1984; l-owe, 1982).
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As litofácies de quartzitos lentjculares foram identificadas intercaladas em ritmitos
areno-pelíticos (fig. a2A) e em meradiamictitos (fig. a2c e fig. 45E). Apresenlam
granulometria grosseira a média, às vezes, mostram estratificação gradacional.

São

interpretados como turbiditos tipo T" ou T6, representando possivelmente, lobos
canalizados. os quartzitos tabulares com seixos e matacões pingados indicam
sedimentação glácio-marinha, com iceberys que forneciam material grosseiro,
hidrodinamicamente incompatível com a granulometria fina dos sedimentos arenosos
encaixantes. os quartzitos com estratificações cruzadas acanaladas de pequeno a médio
porte mostram granulometria grosseira a fina (fig. 428) e representam depósitos
de tração,
possivelmente flúvio-deltáicos. os metaortoconglomerados das figuras 42c
e 458
representam' pela estratificação gradacional preservada, tu¡biditos do tipo Ta.
As
metabrechas suportadas pelo grão ou pela matriz, descritas na figura 40
eo
metaortoconglomerado de grânulos da fig. 45c indicam deposição muito rápida,
com
pouca organização interna, o que sugere depósitos gerados a partir de suspensão,
mas com

mobilidade interna dos grãos, de modo a permitir uma certa segregação das diversas
classes texrurais denrro da camada (Middleton & Hampton, 1976).
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Um aspecto importante da

sedimentação do Grupo Macaúbas é que os
metadiamictito-c apresentam uma ocorrência contínua, formando uma cunha rúdica de
grande espessura e extensáo lateral (fácies rudítica no mapa geológico em anexo). Este
aspecto sugere uma série de fontes relativamente próximas. Estas fontes podem ser
geleiras aproximando-se de um corpo d'água e liberando tletritos basais para o ambiente
marinho' Contribuiçáo de iceberys na forma de seixos pingados em metaritmiros e
principalmente quartzitos é comum no Grupo Macaúbas e atesta a existência de um
ambiente glácio-marinho. outra possível fonte para a cunha rudítica seriam fluxos
gravitacionais subaquosos determinados pelo tectonismo epirogenético (fase extensional,
provavelmente responsável pela individualização da bacia de sedimentação) com grande
atividade sísmica associada. Stow et al. (1985) propuseram o nome de slope aprons paÍ,À
designar depósitos turbidíticos marginais não canalisados. Bruhn & Moraes (19gg)
utilizam a expressão cunhas clásticas subaquosas, reìacionando-as com bacias n/ Mesocenozóicas brasileiras. Paim ¿¡ at. (1986) descrevem, com detalhe, cunhas clásticas
subaquosas na Formação Maricá, pertencente a molassa Eo-paleozóica do Rio Grande do
Sul.

4.4. Dados petrográficos clásticos

As principais litofácies do Grupo Macaúbas sâo metadiamictitos, quartzitos, filitos e
metaritmitos. As duas primeiras serão descritas petrograficamente, visando relacioná-las a
sÍtios tectônicos.

Os metadiamictitos são mal selecionados, apresentando matriz argilo-arenosa e
clastos variando desde grânulos até matacöes. A composição dos clastos é de quartzitos,
quartzo, carbonatos, gnaisses, granitóides e metapelitos. A matriz varia de areno-argilosa a
argilo-arenosa, sendo constituída por quartzo (50 a7\vo), sericita-muscovita e biotita (40 a
15%), carbonato (5

al0%) e ainda feldspato potássico, plagioclásio e epidotos.

os quartzitos são constituídos por quarrzo (70 a g\vo),, muscovita e biotita (lz-2\vo)
e acessórios importantes como carbonat os (0 a 5vo), opacos (1 até gva) e ainda turmalina,
epidoto, zircåo. Frequentemente os quartzitos mostram gradação para magnetita-cloritaquartzo-muscovita xisro e albita-biotita-muscovita-quartzo xisto. Bettega & Rocha (19g6)
descrevem, na região de são Gonçalo do Rio preto, muscovita-biotita-quartzo-carbonaro

xisto, com quantidades variáveis dos principais componentes minerais, indicando uma
importante sedimentaçäo carbonática detrítica no Grupo Macaúbas. Na BR-251, cerca de
9 I(m a oeste do Rio vacaria (fig. a5c), aflo¡am quartzitos mal selecionados do Grupo

1ll
Macaúbas,

com granulometria grossa a mériia, ricos em fragmentos de

metassedimentares

muscovita

rochas

(filitos) e com a seguinte composição: quartzo (60 a 70vo), sericita_

(ljvo),

rragmentos de rochas (15 a z\vo) e acessórios como opacos, turmalina.
feldspatos e zircão.

os dados obtidos sugerem que os metassedimentos do Grupo Macaúbas podem ser
classificados como orógenos reciclados (Dickinson & suczek, 1979; Dickinson, l9g5)
devido a abundância em quartzo e fragmentos líticos sedimentares, pouco feldspato e
fragmentos líticos wlcânicos não identificados. petrograficamente, os quartzitos do Grupo
Macaúbas podem ser classificados como subgrauvacas a grauvâcas (Folk, 19-54) ou
sublitoarenito a litoarenito (McBride, 1963).

4.5. Geocronologia

uma única determinação geocronorógica acha-se disponfver (método K-A¡ em
rocha total) na matriz filítica do metadiamictito a oeste de Barrocão. A idade obtida,
segundo siga Jr. ( 198ó), foi de 545 t' 25 m.a., ¡efletindo a época do resfriamento destas
rochas no final do Ciclo Brasiliano.

A idade de sedimentação do Grupo Macaúbas pode ser deduzida a parrir da iclade
de rochas seguramente correlacionáveis e que ocor¡em em regiöes não tectonizadas.
Macedo e Bonhomme (1981 e 1984) dataram a Fm. Bebedouro na região da Bacia de
l-ençóis (caatinga do Moura) e idenrificaram, através dos métodos Rb/sr e K/Ar, o
intervalo de 900 a 812 m.a. como provável idade da diagênese daquela Formaçáo.

Na Faixa Araçuaí, as metabásicas intrusivas no Sg. Espinhaço apresentam idades
entre 1000 e 900 m.a. (Machado et al., 1989), represerando um limite inferior para o Gr.

Macaúbas. Na concepção estratigráfica deste trabalho, o limite superior para a
sedimentação Macaúbas seria o início da sedimentação do Grupo Bambuí, que
provavelmente ocorreu entre 800 e 600 m.a. (Dardenne, 19g1). Assim sendo, acredita-se
que a sedimentação do Gr. Macaúbas tenha ocorrido entre 900 e g00 m.a.

Uma rocha metaígnea ácida (sericita-quartzo xisto feìdspático segundo Schrank e¡
al., 1978), encaixada em xistos verdes metabasálticos pertencentes ao Gr. Macaúbas na
região de Desembargador otoni, foi datada pelo método u/pb em zircão por Machado e¡
a/. (1989). A idade obrida foi de 17 52 m.a., interpretada como magmarismo ácido do Sg.
Espinhaço embutido tectonicamenre no Grupo Macaúbas (Machado et al.,l9g9).
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4.6. Geoquímica dos xistos verdes metabasálticos

Xistos verdes pertencentes a porção superior do Grupo Macaúbas afroram
nas
proximidades de Terra Branca, planalto de Minas e São Gonçalo do
preto.

Rio

Apresentam forma lenticular com cerca de 10 a 30 km de comprimento e
espessura
aparente em torno de 800 a 1000 metros. Foram estudados pela primeira vez por
Gorlt
(1972), que sugeriu uma origem tufácea ou magmática básica. posteriormente,
Schrank el
al. (197 8) esrudaram com detarhe a ocorrência destas rochas na região de pranarto
de
Minas. Estes autores caracterizaram quatro zonas nos xistos verdes: maciça, bandada,
de
bolsoes e amigdalÓide e caracl.erizatam também, intercalaçÕes de sericita-clorita
xistos,
sericita-quartzo xistos feldspáticos (interpretados como metariolitos) e quartzitos,
indicando uma associação lulcano-sedimentar, onde os xistos verdes corresponderiam
a
derrames sin-sedimentares e piroclásticas de natureza básica. segundo schrank
er a/.
(1978) as rochas são de linhagem toleiírica.

Beuega & Rocha (1986), trabarhando na regiâo de são Gonçalo do Rio preto,
identificaram xistos verdes maciços, às vezes com incipiente foliação e mesmo
com
clivagem de crenulação, constituídos por clorita, epídoto, albita, actinolita e ainda
titanita e
algum quartzo. I-ocalmente foram identificadas estruturas primárias semelhantes
pillowa

lavas ou disjunçoes poliedrais. Os autores descrevem ainda xistos verdes bandados,
caracterizados por faixas descontínuas mais ricas em quartzo e feldspatos
e faixas com
predomínio de clorita e actinolita, além de xistos verdes com bolsöes
de 10 até 40 cm,
sempre deformados, que se destacam na rocha e são constitufdos predominantemente
por
epidotos. Estes dois últimos tipos devem corresponder a rochas piroclásticas.

Ao

microscópio destacam-se actinolita, crorita, epídotos e pragioclásio (arbitaoligoclásio) com textura nematoblástica a lepidoblástica. I-ocalmente observa-se,
ainda,
quartzo, biotita e leucoxênio. Textura blastosubofítica também pode
ser encontrada.

A tabela

12 mostra o conteúdo em erementos maio¡es e menores de 10 amostras
dos xistos verdes da região de Sâo Gonçalo do Rio preto. os valores
analíticos mostram
um grupo de rochas relativamente homogêneo.

No diagrama AFM as amosrras anarisadas mosrram afinidade toleiítica (fig. ag). No
diagrama triangular Feo-Fe203-sio., que visa separar orto e para-anfiboritos (Gokhare
&
Gothe' i978), observa-se que as âmostras analisadas distribuem-se no campo dos orto-
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anfibolilos (fig. a8). o diagrama Rl-R2 permite classificar as rochas em questão como
oljvina basaltos (fig. a9). Quanto aos diagramas cliscriminantes de sítios tectônicos, as
rochas analisadas mostram alguma afinidade com basaltos de fundo oceânico,
principalmente nos diagramas Feo-Mgo-At2o3 (fig. a9),'ri/1,00-2r-sr/z e provavelmente
no diagrana Ti-2r (fig. 50). Entretanto, o diagrama Ti/100-2r-y3 sugere afinidade com
basalto intraplaca, enquanto que o diagrama 2r/Y-2r mostra-se de difícil interpretaçäo.

Em resumo, os xistos verdes metabasálticos clo Gr. Macaúbas mostram afinidade
toleiítica (olivina basaltos) e parecem representar basaltos de fundo oceânico. os
diagramas FeO-MgO-AJ2C3 e Ti/100-Zr-Sr/2 são compatíveis com tal interpreração.

I
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5. Complexo Salinas
5.1 Introdução

A á'rea de ocorrência do Complexo Salinas, situarla a leste do lineamento de
Taiobeiras, foi descrita originalmente por Moraes (1932) como constituída pelos
metamorfitos do Grupo Macaúbas. Da mesma forma, Almeida (1977) e Fontes et al.
(1978) consideraram esta ampla região no Nordeste do Estado de Minas Gerais como
pertencente ao Grupo Macaúbas. Entretanto, Cobra (1970) designou os xistos a leste do
lineamento de Taiobeiras como GrLrpo Salinas, segundo ele mais antigos que os
metamorfitos do Macaúbas, e cortados por pegmatitos ao contrário deste último.
Schobbenhaus cf a/. (19tÌ1), no Mapa Geológico do Brasil e cla Area Oceânica Acljacente
(escala 1:2.500.000), propÕem a desi¡:ração "Unidade Proterozóica Gerada ou

Retrabalhada

no Ciclo

Brasiliano"

para o Complexo Salinas,

diminuindo
consideravelmente a expressão cartográfica do Grupo Macaúbas, inclusive eliminando do
citado gruPo, rochas glácio-marinhas já estudadas por Hettich (Ig77) e Karfunkel &
Karfunkel (1976a). A partir daí, Pedrosa Soares (1984) e PecJrosa Soares et al. (1984)
propoem que o Grupo Macaúbas estenda-se até o lineamento de Taiobeiras, e que o
Grupo Salinas represente apenas a sequência de xistos, sem rochas paraconglomeráticas,
que ocorre a leste do citado lineamento.

O Complexo Salinas foi cartografado de maneira sistemática na escala 1:250.000
por Fontes et al. (1978) e de maneira localizada pelos trabalhos dos pesquisadores do
Centro Manoel Teixeira da Costa (UFMG) que contribuiram para ampliar o
conhecimento geológico da região, destacando-se Correia Neves et al. (1978), pedrosa
Soares (1984), Monteiro (1936) e Costa (1987). Destacam-se, rambém, as teses de Sá
(1977), Litwinski (1985) e Siga Jr. (1986) efetuadas no Instiruto de Geociências da USp.

5.2. Aspectos geológicos gerais e caracterização litológica

O Complexo Salinas (tabela 13) é contituido por quartzo mica xistos feldspáticos
e/ou carbonáticos e muscovita-biotita xistos eventualmente com granada, estaurolita,
cianita, silimanita, andaluzita, cordierita e hornblenda. Apresenta intercalaçÕes, com
diferentes espessuras, de quartzitos puros, micáceos, arcoseanos, carbonáticos ou
hematíticos, de xistos grafitosos, meta-ortoconglomerados, calcissilicáticas, mármores,
biotita gnaisses, granitóides com biotita e muscovita, granitos pegmatóides, pegmatitos,
anfibolitos e rochas meta-ultramáficas (Moraes, 1932;S/a,1977;Fontes et a1.,1978;pedrosa
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soares, 1984; Monreiro, i986; cosra. 19s7, Litwinski, 1995). Fonres et al. (197g) mapearam
a maior parte da área de ocorrência <io complexo Salinas, identificando, a leste do
Falhamento de Taiobeiras, duas unida<jes designailas cle Mb2 (ociciental) e Mb3 (oriental).

Na primeira descreveram xistos de composição variada (quartzo, biotita, muscovita,
oligoclásio, andesina, carbonatos e secundariamente granacla, cianita, cloritójde,
estaurolita e anfibólio) com intercalações de metaconglomerados polimíticos, quartzitos,
calciosilicáticas e raros pegmatitos. Na unidade Mb3, situada na regiâo oriental, ocorrem
xistos de granulação média a grosseira que transicionam para rochas gnáissicas, contendo
núcleos preservados de rochas de natureza básica-ultrabásica, representadas por talco
x

istos e serpe ntinitos.

Na região de Taiobeiras, Salinas, Rubelita, Coronel Murta, Virgem <ia lapa e
Araçuaí destacam-se quatro unidades Iirológicas mapeáveìs (Fonres et al., l97g; pedrosa
Soares, 1984; Monteiro, 1986): quartzitos, micaxistos, metaortoconglomeraclos e
granitóides.

os quartzitos mapeáveis formam

camadas lenticulares de grande espessura e sáo

geralmente impuros. Os mica xistos apresentam deìgadas inlercalaçoes de níveis ou lentes
de quartzitos e calcissilicáticas. Os metaconglomerados possuem alta razão seixos/matriz,

diâmetro dos seixos entre 10 a 30 ou 40cm e ocorrência na forma de camadas lenticulares.
os granitóides são leucocráticos, ricos em biotita e muscovita, apresentando granulação
média ou grosseira (pegmatóides) e são considerados por pedrosa soares (19g4) e
Monteiro (1986) como intrusivos nos metassedimentos devido a:
- existência de xenóìitos de biotita xistos;
- apófises de granitóides injetados nos metassedimentos;
- existência de metamorfismo de contato;

predomínio de granitóides isótropos (não orientados);
- verticalização da foliação principal dos xistos, junto ao contato com os granitóides.
-

Na região de coronel Murta-Rubelita-virgem da Lapa, rica em intrusões graníticas,
o metamorfismo regional, descrito por Pedrosa soares (1984) e Monteiro (1986), é do
fácies anfibolito, tipo Barroviano, caracterizando as zonas da cianita e da silimanita. Na
regiäo de Itinga, costa (1987, 1989) descreve mica xistos com estaurolita, granada,
andaluzita, cordierita, além de biotita gnaisses com silimanita e cordierita, diatexitos,
metatexitos e granitóides pós-tectônicos. segundo costa (1987), os gnaisses e migmatitos
são transicionais para os mica xistos e constituem o produto de uma anatexia in síru ligada
a um evento

metamórfico do tipo Abukuma durante o Ciclo Brasiliano.
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Na regiåo sul da Bahia, ao longo do Rio par<io, entre Cândido Sales, Macarani e
Maiquinique, ocorrem biotita xistos e paragnaisses, com intercalaçoes de quartzitos,
metadiamictitos e granitóides Ieucocráticos sintectônicos relacionados ao Complexo
Salinas e que foranr cartografados por Inda & Barbosa (1978), como pertencentes ao
supergrupo Espinhaço e Macaúbas. A ampla predominância de xistos e paragnaisses, com
granada, silimanita e cordierita, o grau de metamorfismo, as litofácies identificadas e as
mineralizaçóes de pedras semi-preciosas, sáo critérios seguros para incluir estas litologias
no Complexo Salinas.

A oeste de Teófilo Otoni (na estrada Poté-Teófilo Otoni) afloram biotita gnaisses
(paragnaisses) parcialmente migmatizados, qua rtzo-tiiotita xistos, xistos carbonáticos,
mármores e quartzitos. Alguns afloramentos mostram biotita paragnaisses do complexo
Salinas com abundantes intrusries de granitóides leucocráticos, tanto concorclantes, como
na forma de veios discordantes, sugerindo um início de migmatização neste material.

o

complexo salinas teve seu posicionamento estratigráfico com o Grupo Macaúbas
bastante questionado nos últimos anos. Diversos autores, como por exemplo, pedrosa
Soares (1984), Pedrosa soares ¿r al. (198a) e Karfunkel et al. (1,985) descreveram o

complexo salinas como mais deformado, metamorfizado e sem ligação aparente com a
sedimentação glacio-marinha do Grupo Macaúbas. Em geral, o contato entre as duas
unidades faz-se através da Falha de Taiobeiras, um lineamento regional, com alto ângulo
de mergulho, que Fontes et al. (1978) e schobbenhauset aL (1981) indicam como falha
inversa. Na concepçáo deste trabalho, ambas unidades são cronoequivalentes (capítulo
5.4), representando uma sedimentação de plataforma glácio-marinha (Gr. Macaúbas),
passando lateralmente para uma sequência de talude e provável bacia oceânica (complexo
Salinas).

As relaçöes do complexo salinas com o domínio dos granitóides ocorre de duas
maneìras: mostrando perturbação junto ao contato, quando os granitóides são póstectônicos (região de coronel Murta e Rubelita) e aparente concordância estrutural,
quando os granitóides sâo sintectônicos (região de comercinho-salinas, Araçuaí-Itaobim e
Araçuaí-Novo cruzeiro). Relaçoes intrusivas entre granitóides e o complexo salinas
foram descritas por Sá (1977), Pedrosa soares (1984) e Monreiro (198ó), enquanto que

de

transição entre mica xistos e granitóides sintectônicos (geralmente
leucocráticos, apresentando estrutura schlieren ou nebulítica com biotita ou granada)
foram descritas por Fonres et al. (7978), Litwinski (1985), siga Jr. (1986) e costa (1987).
relaçöes
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Quanlo

a

estratigrafia interna do Complexo Salinas, Karfunkel et al. (19g1)
consideraram, para a regiäo compreendida entre Araçuaí e salinas, uma divisão
litoestratigráfica em três membros. o membro inferior é constituido por quartzitos
impuros de granulação média a grossa e com cerca de 200 metros de espessura. o membro
jntermediário, com aproximadamente 300m, é constituido por biotita
xistos com muscovjta,

granada e estaurolita e o membro superior é de quartzitos com intercalações de
metaconglomerados polimíticos, apresentando menos de 200 metros de espessura.
Entretanto, regionalmente, o complexo salinas não permite o estabelecimento de uma
estratigrafia interna, devido a falta de camada guia, grande uniformjdade e monotonia
litológìca, aliado a complicaçoes estruturûis e melâmórficas. A espessura da unjdade, da
mesma forma, não é fácil de ser avaliada, sugerindo-se aqui alguns milhares de metros
(3000 a 5000 m).

5.3. Sedimentologia

As principais litofácies identificadas no Complexo Salinas sâo metaritmitos arenopelíticos, quartzitos tabulares, quartzitos maciços, metaconglomerado suportado pelo grão
e metapelito (tabela 14).
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Os metaritmitos correspondem a intercalaçóes cen(imétricas e decimétricas de
quartzitos finos e metapelíros (biotita xisto). Acredita-se que esta litofácies tenha se
depositado a partir de correntes de turbidez distais, portanto representando turbiditos de
baixa concentração (walker, 1984). l,ocalmente foi possfvel observar estratificação
gradacional nos metaritmitos, como na BR-251, a cinco km a oeste do Ribeirão do Fogo
(Fig. a5G). Junto a periferia da ci<jade de salinas, na saída para Montes claros, observou-

se' numa pedreira, metaritmitos areno-argilosos com gradação e laminações cruzadas,
sugestivas de turbiditos com intervalos Tabc (Bouma, 19ó2). Entretanto, via de regra, nãcr
se observa a gradaçâo nos metaritmitos, provavelmente devido ao metamorfismo, pois as
camadas argilosas ficam ricas enr porfiroblastos de biotita e granada, e portanto, tornam-se

até mais grosseíras do que as camadas quartzíticas.

os

quartzitos tabulares afloram como camadas métricas,

apresentando
est¡atificação plano-paralela. É interpretada como gerada a partir de correntes de turbidez
predominantemente arenosas. Localmente, foi possível observar uma geometria lenticular,
sugerindo a presença de lobos deposicionais e canais distributários (walker, 19g4).

A fácies de quartzitos maciços apresenta espessura de vários metros e cor cinza
escura. A granulometria é média a grosseira e o caráter maciço permite que se avente a
possibilidade de ter sido depositado por fluros gravitacionais do tipo fluxo de grãtos (grain
/ow), conforme o modelo de Middleton & Hampton (1976).

A

litofácies de metacongìomerado ocorre como camadas lenticulares, exibindo
contato e¡osivo na base e intercalaçoes com níveis descontínuos de metaritmitos ou
quartzitos (fig. 51). o metaconglomerado é suportado pelo grão, desorganizado, com seixos
e blocos de quartzito, gnaisse, xisto, quartzo e granitóide. A espessura varia de 10 a 15
metros, tendo sido estimada por Monteiro (1986) em até 45 metros. Esta litofácies é
interpretada como um depósito turbidítico canalizado cujo mecanismo de transporte foi
um fluxo de alta viscosidade (corrente de turbidez de alta concentraçáo).

A

litofácies de metapelitos possui larga ocorrência

no complexo

Salinas,

constituindo os mica xistos, às vezes ¡icos em quartzo e feldspatos (tabela 13). Geralmente
nâo apresentam qualquer estrutura primária, apenas a estn¡tura xistosa. Localmente
mostram lâminas e níveis grafitosos. Esta litofácies, devido a associação com metaritmitos
e quartzitos tabulares ou lenticulares, é interpretada como sedimentação normal da bacia
(hemipelagitos) mais a carga síltica-argilosa das correntes de turbidez distais.
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as

associações das principais litofácies

do complexo sarina^s, quais sejam,

metaritmitos, quartzitos tabulares e/ou lenticulares, quartzitos maciços, metapelitos e
metaconglomerados sugere a presença de duas fácies (fig.52). A primeira é constitufda
por depósitos de lobos com canais associados, ou seja, fácies de conglomerados e arenitos
com pelitos subordinados que ocorrem associados lateral e verticalmente a segunda fácies.
Esta' por sua vez, é constituída por lobos não canalizados, representados por arenitos
intercalados ritmicamente em folhelhos e que representam os turbiditos clássicos
distais,
predominantes dentro do complexo salinas. A primeira associação de litofácies é
constituída por camadas relativamente mais espessas, de cascalho e a¡eia. A segunda
mostra camadas pouco espessas, constituídas por areia, silte e argila com baixo poder

erosivo, representando um fluxo ciesconfinado (fig. 52). Esta figura mostra, de maneira
esquemática, a distribuição das duas fácies num contexto de leque submarino, com uma
porçáo ínterna canalisada e uma porção externa formada por lobos, franjas e planície
bacial (Mutti & Ricci Luccki, 1972; Walker, 1984).

5.4. Relação estratigráfica com o Grupo Macaúbas
O Grupo Macaúbas apresenta características de seclimentação glácio-marinha em
contexto de provável plataforma continental com uma importante contribuiçáo turbidítica.
o complexo Salinas apresenta, regionalmente, associaçoes de fácies turbidÍticas
canalizadas e náo canalizadas, que podem ser interpretadas num contexto de leque
submarino' Assim, acredita-se que o complexo salinas seja a continuidade da bacia de
sedimentação do Grupo Macaúbas, apenas num contexto de águas mais profundas.
Relação de interdigitamento entre as duas unidades pode ser caracterizado na BR251 (entre o Rio Vacaria e a cidade de salinas) e na MG-30g, no Vale do Rio Araçuaí. Na
rodovia federal, recentemente asfaltada, observa-se metadiamictitos com intercalaçöes de
metaritmitos e quartzitos com estratificação gradacional pertencentes ao Grupo Macaúbas

que' para leste, sáo recobertos concordantemente pelos metaritmitos gradados

do

Complexo Salinas (fig. 44 e 45F, G).

Na MG-308, observa-se, na seção da fig. 53, camadas subhorizontais ou com fraco
mergulho para leste. Diversas fácies ocorrem que, em conjunto, podem ser interpretadas

como

um leque submarino.

Intercalam-se fácies proximais (metadiamictitos,
metaconglomerado gradado e quartzitos lenticulares) e fácies distais (quartzit6s
tabulares,
às vezes lenticulares, e metaritmitos areno-pelíticos) que representam fácies de leques
submarino interno

e

externo, respectivamente (fig.

5a). As fácies proximais
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constituídas por metadiamjctitos, inrerpretados como fluxos gravitacionais
do tipo debris
melaconglomerados
gracrados
flow,
e quarlzitos com estratificação plana, considerados
como turbiditos tipo Tu5. os contatos sáo fortente erosivos e as camadas geralmente
lenticulares (fig. 55). As fácies distais representam depósitos areno-argilosos
com baixo
poder erosivo, indicando fluxo desconfinado, e são também considerados
como turbiditos.

A

superposição das fácies de leque inrerno e externo (fig. 5a) pode ser divido
a
coalescência de vários reques adjacentes ou também devicro a progradação
ou
retrogradação de um único reque, em razão de variações no níver dos mares
e/ou
movimentaçÕes tectônicas durante a sedimentação.

As

observações

Macaúbas e

na BR-251 e na MG-30g, sobre a transiçáo entre o

Grupo

o complexo sarinas, indicam que a Farha de Taiobeiras, Iocalmente,

nao

representa o limite entre o Grupo Macaúbas e o Complexo Salinas.

5.5. Síntese sobre turbiditos em ambiente marinho profundo

o

complexo salinas apresenta muitos turbiditos finos, depositados em águas
relativamente profundas. Assim, apresenta-se uma síntese sobre turbiditos em ambiente
marinho profundo, a fim de comprementar e justificar algumas das interpretaçöes
efetuadas.

A partir do início do sécuro até meados da década de 50 havia um grande
desconhecimento sobre os sedimentos de águas profundas. Acreditava-se, naquela
época,
que o melhor modelo que explicasse a sedimentação numa mârgem continental
era o da
diminuiçáo progressiva do tamanho de grão desde clásticos grosseiros na parte proximal
até calcários na distal. A partir do trabalho de Kuenen & Migliorini ( 1950) ocorreu
a
introdução do conceito de corrente de tu¡bidez e, posteriormente, Bouma (1962)
detalhou
a sequência ideal para depósitos turbidÍticos. A década de setenta foi dominada pelas
discussões sobre a caracterização das fácies e dos diversos modelos de leques
subma¡inos
(Mutti & Ricci Luccki, 1972; walker & Mutti, 1973; Mutti, 1977; Normark, 197g; walker,

1984)

e no final da década,

Y air

et a!. (1977) sugeriram que a formação dos leques

submarinos está ligada a períodos de nível de mar baixo.

o

transporte de sedimentos grosseiros aos ambientes marinhos profundos se faz por
meio de flunos gravitacionais, que são fluxos de mistura de sedimentos e fluidos.

os
principais fluxos graviracionais são o de detritos (debris
flow) e a corrente de turbidez
(Middleton & Hampron, 1976). segundo Kuenen & Migliorini (op.cit.)
correnre de
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turbjdez apresenta cascalho, areia e lanra como mistura de alta densidacle, cuja
deposição
ocorre quando há desaceleração no fluxo, causando, inicialmente, sedimentaçáo do
material grosseiro. Desta maneira, são produzidas camadas gradadas na vertical
e
horizontal (Bouma, 1962).
læque submarino é o local preferencial onde se desenvolve a seclimentação
mrinha
profunda e onde o aporte de serrimentos terrígenos é alto, dominado por
fluxos
gravitacionais, que retrabalham depósitos fluviais, de linha de costa
ou de plaraforma.
,'ressedimentados',,
Estes depósitos retrabalhados são denominados de
devido ao fato de o
material ter tido hisrória prévia de deposiçào.

os leques submarinos apresentam dois grandes compartimentos morfológicos, cada
um com uma distinta associaçào de fácies: leque interno (talurJe
fcanyon) e leque exrerno
(sistema canalizado e planície bacial). O talude apresenta elevada decljvidade,
cicatrizes
de escorregamentos e é recortado poÍ canyons, que constituem canais alimentadores
de
sedimentos. As fácies de leque interno sáo caracterizadas por diamictitos, conglomerados,
raras camadas de turbiditos espessos e sedimentação hemipelágica lateral aos
canlons.

A porção canalizada ou o sistema distributário é constituido na parte externa por
lobos e franjas de lobos. os canais podem ser braided ou meandrantes, ativos
ou
abandonados, com diques marginais e apresentando fácies de arenitos finos a grosseiros,
ritmitos espessos e arenitos com sequência de Bouma T¡g, Tec. A região de lobos
e

franjas é formada por correntes concentradas de turbidez, recortada por canais
rasos e
mostrando fácies de ritmitos espessos a finos, com arenitos e siltitos. A planície
bacial é
constituída por turbiditos areno-síltico-argilosos em forma de lençol - "turbiditos
clássicos
tipo Tgp u TCE - depositados através de correntes diluídas de turbidez com depósitos
hemipelágicos associados.
Os principais fatores geológicos que controlam a formação de depósitos turbidlticos

num contexto de leque submarino sáo o suprimento de sedimentos (volume de
fornecimento e granulometria), a atividade tectônica responsável em parte pelos fluxos
gravitacionais e as oscilaçóes do nível do mar, pois em fase de mar alto,
os leques são
inativos, recebendo apenas uma delgada cobertura hemipelágica. Evidentemente, tais
fatores ocorrem geralmente inter-relacionados (Bruhm & Moraes, 19gg).
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5.ó. Dados petrográficos clást icos

os quartzitos do complexo salinas variam entre quartziros puros, quartzitos
feldspáticos, quartzitos micáceos e quartzitos carbonáticos. A proporção dos principais
constituinres é a seguinre: quartzo (55 a 90va), pìagioclásio (20 a 2vc), microclina (12 a
2vo), carbonato (1 a l07a) micas - biotita e muscovita (5 a l|o/a) conforme pedrosa Soares
(1984) e Monteiro (1986). Acessórios importantes são anfibólio (tremolita-actinolira),
diopsfdio, titanita, epidoto, zircão, apatita e opacos (hematita e magnetita). São frequenres
as gradaçÕes de quartzitos para quartzo xistos, as quais apresentam a seguinte mineraìogia:
quartzo (20 a 50%), biotita e muscovila (30 a 65vo), plagiocìásio (s a 30%), microclina (5 a
1574) e acessórios como clorita, turmalina, epidoto, apatita, zircão, etc. Eventualmente, nos
xistos carbonáticos e calcissilicát icas a presença de carbonato é bastante expressiva.

Segundo Monteiro (1986) trata-se de calcita.

A partir

destes dados, constata-se a existência de uma sedimentação detrítica,
imatura, com xistos e quartzitos ricos em micas, quartzo, feldspatos (predominando o
plagioclásio) e carbonatos. Petrograficamente estas rochas quartzíticas podem ser
classificadas como grauvacas feldspáticas e subgrauvacas feldspáticas (Folk, 195a) ou como
sublitoarenitos, litoarenitos e litoareniros feldspáticos (McBride, 1963).

Quanto a proveniência, estes metassedimentos sugerem relação com arenitos
derivados de arcos magmáticos (Dickinson, 1985), devido a imaturidade, maior abundância
de feldspatos (principalmente plagioclásio), ainda que fragmenros llticos não tenham sido

identificados. Entretanto, devido a presença de fragmentos de rochas sedimentares
(calcários) é provável que o complexo salinas apresente aspectos de ',orógeno reciclado"
(indicando reciclagem de material na faixa dobrada) modificado pela alta proporção de
plagioclásios oriundos de um hipotético arco magmático.
t

5.7 Geocronologia

A geocronologia do complexo salinas compreende 1ó determinações Rb/sr

em

rocha total (biotita xisto) e duas análises K-Ar em biotita (Siga Jr., 19g6).

onze das análises Rb/sr foram realizadas por Sá (1977), em xistos pertencentes a
diferentes afloramentos colerados ao longo do perfil Virgem da L^apa-Araçuaí-Itinga. Estes
dados mostraram em diagrama isocrônico uma certa dispersão, sendo que a reta de melhor
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ajuste apresentou idade de óó0 r ó0 m.a., interpretada por Sá (op.cir. como a idade
do
)
metamorfismo. outras amostras de biotira xisto foram estudaclas por siga Jr. (19g6)
e
coletadas no perfil Araçuaí-Novo cruzeiro. cinco amostras ficaram bem alinhadæ no
diagrama isocrônico Rb/Sr e definiram uma isócrona de 630 t 30 m.a., indicando, também,
a idade do metamorfismo.

o

método K/Ar em biotita reverou idades de 47i ! 16 m.a. e 540 + 16 m.a.,
interpretadas por Siga Jr. (1986) como resultado de resfriamento diferenciado dentro
da
faixa de dobramenros. sá (1977) indicou valores de 4is .+- lg m.a. e 500 r 12 m.a. (métocJo

K/Ar) para pegmaritos

inrrusivos.

Em resumo, nos

merassedimentos sarinas a fase principal de metamorfismo
desenvolveu-se aproximadamente a 650 m.a., estan<Jo o padrão de resfriamento compatível
com o soerguimento regional, 100 a 200 m.a.

mais tarde. A idade de sedimentação do complexo salinas é difícil de ser estimada com
precisão, mas pode ser relacionada ao intervalo 900 a g00 m.a., de acordo com a idade
de
deposição do Cr. Macaúbas.

5.8 Geoquímica de Anfibolitos

Na região de Ribeirâo da Folha afloram diversos corpos de anfibolitos encaixados
em biotita xistos e quartzitos, pertencentes ao complexo Salinas (pedrosa soares ef ø/.,
1986). uma seçáo geológica efetuada na região citada pode ser observada na figura g5.

os anfibolitos desta regiáo

e de

são geralmente maciços ou xistosos, de cor verde escura

granulação grosseira a fina. I-ocalmente, identificou-se um tipo com incipiente
bandamento. Mineralogicamente, predomina a hornblenda e o plagioclásio com textura
nematoblástica. Apatita, clorita, opacos, epidotos, carbonato e quartzo são acessórios, às
vezes importantes.

A tabela

15 mostra o conteúdo em elementos maiores e menores de 10 amostras

destes anfibolitos.

No diagrama AFM (Irvine

&

Baragar, 1971) as amostras analisadas mostram
afinidade com o campo toleiítico (fig.56), mostrando maior enriquecimento em Mgo. No
diagrama Sio2 - Fe2o3 - Feo, que permite a separaçäo entre os orto e para-anfiboritos
(Gokhale & Gothe, 1978), observa-se que duas amostras caem no campo paraderivado,
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indicando tratarem-se

de misturas

argilo-carbonáticas

ou mesmo

basaltos

metassomatizados. o diagrama R1-R2 mostrou resultado surpreen<Jente, com a quase
totalidade das amostras fora do campo das rochas fgneas mais comuns (fig.57).
Os diagramas discriminantes de sítios tectônicos também apresentam uma reduzida
aplicabilidade para os anfibolitos do complexo salinas. os diagramas Ti/100 - zr - y.3 e

Ti/100 - zr - sr/2, de Pearce & cann (1973), não foram aplicados devido aos valo¡es de y
e Zr serem muito baixos. Nos diagramas zr/y - zr e Ti - zr a totalidade das amostras
mostrou-se fora dos campos conhecidos e com distribuição bastante errática. Por outro
lado, o diagrama rriancular Feot - Mgo - Azo3 (pearce et aI., 1977) sugere r;na clara
afinidade com basaltos de fundo oceânico (fig. 57). Entretanto, o conhecimento
geoquímico destas rochas deve ser encarado com reservas, devido a distribuição errática
nos diagramas petroquímicos.
Em resumo, os anfibolitos do Complexo Salinas mostram-se de difícil interpretação,
provavelmente devido a processos metassomáticos pós-magmáticos. É possível também,

que algumas amostras coletadas ¡epresentem misturas argilo-carbonáticas
anfibolitos).
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6. Cobertura s J\{eso-Cenozóica

s

os materiais de cobertura Meso-cenozóicos encontrados na área de pesquisa
podem ser agrupados em sedimentos estratificados horizontais, depósios elúviocoluvionares e aluvionares.
Os sedimentos estratificados horizontais relacionam-se à morfologia aplainada
das
extensas chapadas que recobrem grande parte dos afloramentos do Grupo Macaúbas
e

complexo Salinas, no vare do Rio Jequitinhonha, e ainda do Grupo Bambuí, a oeste
de
N{ontes Claros e sudoeste de Várzea da palma.
No vale do Rio Jequitinhonha, afloram sedimentos pelito-psamíticos, de tendência
arcosiana, com leitos pouco espessos de congromerados, cuja espessura totar pode
atingir
100 metros. Segundo Pedrosa Soares (1984) o ambiente de serlimentação
é provavelmente

flúviolacustre e a idade é incerta. Este autor propoe a designação de Formaçäo são
Domingos para estes sedimentos. schobbenhaus et al. (1,9g,1) relacionam as coberturas
sedimentares do vale do Rio Jequitinhonha ao Terciário, correlacionando-as
ao Grupo
Barreiras.

A

oeste da Serra do Espinhaço, especificamente a oeste de Montes Cl:;ros
(arredores de coração de Jesus) e no sudoeste de y árzea da palma,
aflo¡am cobe¡turas
sedimentares estratificadas relacionadas ao Cretáceo e designadas estragraficamente
como

Formação urucuia e Formação A¡eado, constituídas
vermelhos e siltitos (Projeto Radar - Minas Gerais, i97g).

por

conglomerados, arenitos

Depósitos elúvio-coluvionares laterizados ou não e aluvionares são frequentes na
região, predominando os arenitos semi-consolidados.
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7' Conclusóes gerais sobre a estratigrafia e sed¡mentologia da fransição Cráton do
Sáo Francisco - Faixa Araçual (fig,58 e 59)

A primeira manìfeslação tectono-magmática-sedimentar da Faixa Araçuaí foram as
rochas wlcânicas ácidas, com sedimentos continentais intercalados (quartzitos e
me taconglome rados), aflorantes na regiâo de Maro Verde e Monte Azul (MG),
estratigraficamente na base do Sg. Espinhaço.

sobre estas rochas, localmente erodindo-as, <Jesenvolveu-se um extenso sislema

flwial braided que, no Espinhaço Meridional,

está representado pelas Formaçoes São João

da chapada e sopa-Brumadinho (Garcia & uhlein, 1987), enquanro que no Anticlinório
de Itacambira, corresponde as Formaçóes Resplan<Jescente, Água preta e Matão

(Karfunkel & Karfunkel, 1976b). Este sistema fluvial mostrava paleocorrentes para
nordeste, sudeste e, ìocalmente noroeste. A bacia de sedimentação mostrava uma
geometria de graben assimétrico. Sedimenlos sin-tectônicos na forma de leques aluviais
proximais e distais, retrabalhados em ambientes fluvjais ou mesmo marinho (fan-deltas)
foram frequentes. A existência de altos estruturais, tectonismo e wlcanismo (xistos verdes
e filitos hematíticos) conremporâneos à sedimentaçrão (Hoppe, i978; pflug et ar,1.9g0) e
mudanças faciológicas laterais e verticais são frequentes na sequência Inferior do
Supergrupo Espinhaço (Formações São Joäo da Chapada e Sopa-Brumadinho).

Estratigraficamente acima (sequêncìa Média), desenvolveu-se, entre o Espinhaço
Meridional e a serra do cabral, um amplo sistema desértico costeiro, relacionado a
Formação Galho do Miguel (Dossin & Dardenne, 1984). Isto ocorreu com o alargamento
da bacia de deposição (on lap), como consequência do deslocamento do eixo da bacia de
sedimentação para oeste. O clima era provavelmente quente e árido.

uma grande transgressäo, possivelmente vinda do leste, afoga o sistema desértico
costeiro e é responsável pela deposição da sequência superior (Grupo conselheiro Mata),
predominantemente marinho (schöll & Fogaça, 1979). As diversas formações mostram

estabilidade tôctônica, com níveis extensos e regulares que caracte¡izam ciclos
fransgressivos e regressivos (Garcia & Uhlein, 1987), numa plataforma continental de
águas rasas. Fases alternadas de predomínio de ondas e marés, provavelmente associado a

plataforma mais estreita e mais larga sucessivamente (Klein, 1982), tectonismo regional
controlando o .suprimento nas fases regressivas e culminando com a deposição de
incipientes plataformas carbonáticas em clima quente, constituem a tônica durante a
sedimentação da quase totalidade do Grupo conselheiro Mata. uma regressão mais forte
que as anteriores, possivelmente devido a um incremento tectônico marginal, coloca em
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discordância erosiva local, sedimentos continentais fluviais entrelaçados - nível A - sobre
sedimentos marinhos da Forrnaçao Rio Pardo Grande. Este nível foi classicamente

atribuído ao Grupo Macaúbas, mas este trabalho sugere integrá-lo ao topo do sg.
Espinhaço.

o

aumento ainda maior do tectonismo provoca uma epirogênese generalizada, com
intrusäo de rochas básicas no sg. Espinhaço. uma bacia sedimentar vai se desenvolver a
oeste e, sobretudo, a leste do graben Espinhaço. uma série de falhas normais (tectônica de
extensão) fazem a bacia aprofundar-se para leste, estabelendo uma plataforma continental,

um talude e uma bacia marinha relativamente profunda. concomitante a

fase

epirogenética, ocorre uma mudança climática, com o estabelecimento de uma glaciaçâo
continental com geleiras de montanha de clima temperado frio na regiáo <Je Jequiraí.
Estas geleiras depositaram tilitos e deslocaram-se para E-NE (Karfunkel & Karfunkel,

1976a; Karfunkel

&

Hoppe, 1988), inrerdigitando com sedimenros glacio-marinhos do
Grupo Macaúbas e erodindo, profundamente, o Sg. Espinhaço (pflug & Renger, 1973).
Na plataforma continental desenvolveu-se a sedimentação glácio-marinha do Grupo
Macaúbas, sob a influência de seixos pingados de iceberys. parte deste material é

retrabalhado por fluxos gravitacionais devido ao relevo criado pelo tectonismo
epirogenético. No talude, localizado nas proximi<ìades de Turmalina, no Vale do Rio
Araçuaí, desenvolveu-se uma sedimentação de leque submarino, que representa o
interdigitamento do Grupo Macaúbas e do complexo Salinas. A bacia marinha,
relativamente profunda, recebia suprimento a partir do talude, pelo retrabalhamento de
uma parte dos sedimentos depositados na borda oriental da plataforma. o complexo
Salinas é caracterizado pelo predomínio das fácies de leque submarino externo, com
ritmitos areno-pelíticos interpretados como turbiditos clássicos distais. O material arenoso
que preenchia a bacia de sedimentação tinha a composição de subgrauvåcas a grauvacas
feldspáticas.

.A glaciaçáo, inicialmente, provocou um ahaixamento generalizado do nÍvel do mar
e depositou sedimentos continentais (tilitos) e glácio-marinhos. Posteriormente, flutuaçÕes
do nível do mar, induzidas por avanços e recuos da geleira, provocam retrabalhamento dos
sedimentos depositados.
Com o degelo, houve uma consequente subida do nível dos mares e mudança para
clima quente (costa & Branco, 1961; Pflug et aI., 1980), instalando-se a sedimentaçáo
pelito-carbonática transgressiva do Grupo Bambuí na área cratônicâ. para leste, a bacia

de sedimentação oceânica recebia, provavelmente, apenas uma incipiente cobertura

14t)

hemipelágica. A Formação carrancas corresponde a fluxos gravitacionais, como resposta
a
um possível tectonismo de reajuste isostático. A Formação sete Lagoas representa
uma
plataforma carbonática desenvolvida sob a ação de ondas e marés, enquanlo que
a

Formação Rio Paraopeba constitui uma fase de expansão da bacia (fácies de
siltitos
argilosos interpretados como turbiditos distais), com pulsos regressivos representados pelas
fácies carbonáticas. No topo, a Formaçào Três \4arias, constituída por arenitos
líticos,
arcósios e siltitos, corresponde a uma sedimentação regressiva, com fácies deltáica
e fluvial
braided, mostrando uma discordância progressíva para a borda da bacia, provavelmente
como reflexo das fases de compressão da Faixa Araçuaí.
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rv. DEFOR\{AÇÁO, NÎETAMORFI SMO E c R A,NITó| DES
Neste capítulo, pretende-se tecer consideraçóes soþre a evolução estrutural da zona
de transição cráton do são Francisco - Faixa de Dobramentos Araçuaf e relacionar as

fases

de

deformação identificadas

ao metamerfismo e

magmatismo. Inicialmente,
descrever-se-á os aspectos estruturais nos domínios tectônicos já caracterizados, ou seja, o
domínio exte¡no, o domíñio transicional e o domínio interno (fig. 60). A deformaçao
principal será representada peìa.notaçáo Do e está associada a xistosidade principal (sp),
caracterizada em todos os três domínios. Èsta xistosidade é a estrutura mais visfvel nos
ãfloramentos. Deformações anteriores ou posteriores seráo representadas pela notação
Dp-t e Dp+ 1, assim como foliações so-1 e sp+ quando as feições de superposiçâo de
1,
estruturas indicarem xistosidades anteriores ouposteriores a SO.

A análise estrutural (Turner & rweiss, 1963) pode ser subdividida em descritiva

ou

geométrica, que trata da identificação e medição das diversas estruturas e a cinemática,

que trata da interpretação dos movimentos deformacionais responsáveis

pelo

desenvolvimento das estruturas (Nicolas, 1984; Davis, 19g4).

1.

Domínio éxterno ou cratônico

Este domínio constitui a borda oriental do Cráton do Sáo Francisco, com atenuação
da deformação e do metamorfismo de læste para oeste, desde a fácies xisto verde (junto a

Serra do Espinhaço) até condiçoes anquimetamórficas no centro da bacia,Bambuf. A
vergência é de E para W, predominahdo,
çntretanto, as camadas horizontais, não
dobradas, no centro da bacia. É constituído, estratigraficamente, pelo Embasamento não
remobilizado da região sul de sete Lagoas, o supergrupo Espinhaço da serra do cabral, a
Formação Jequitaí e o Grupo Bambuí.

A

estrutura do domínio cratônico vai ser descrita em função dq três seções: a
primeira (fig. 61), na porção sul enrre são José do Almeida e a Fazenda palácio,
atravessando a serra do cipó (pela estrada MG-10), a segunda (fig.63) entre curvelo e a
Barragem do Paraúna, pela BR-259 e a terceira (fig.6Ð, entre pirapora e Francisco sá,
pela BR-365 e BR-251. observaçóes adicionais incluem pequenas seçóes na região norte,
entre Francisco sá e a serra do catuni (fig. 65) e enrre a localidade de pau d'óleo e o
prolongamento sul da referida serra (fig. 66). A localização destas seções está na figura
60.
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1.1.

A região sul do domínio crarônico

Na seção pela serra do cipó, entre são José do Almeida e a Fazenda palácio (fig.
61), destacam-se zonas de cisalhamento ruptil-dúctil, com o supergrupo Espinhaço
cavalgando os metassedimentos do Grupo Bambuí, que mostra mármores intensamente
cisalhados, com foliação milonítica subparalela ao acamamento e, ainda, dobrados
de
maneira recumbente. Para oeste, predominam metassiltitos silro-argilosos, com dob¡as
assimétricas de flancos invertidos, às vezes cortados por zonas de cisalhamento
(Magalhães, 1988; Marshak & Alkmim, 1989; A.lkmim & chemale Jr., 19g9). Na
seção

efetuada pelo autor (fig. 61) estão representados, pela notação
importantes que serâo descritos a seguir (fig.62).

A

B,

c,

etc. afloramentos

o

afloramento A (fig.62A) está localizado a g00 metros a leste da entrada para
Baldim e é constituído por metassiltitos com dobras assimétricas de flanco invertido com
anticlinais apertados e sinclinais mais abertos, às vezes descolados, com clivagem ardosiana
Sp de pìano axial. os eixos das dobras variam de s60E até s, com caimento de 32 a 10a. A
clivagem sp possui orientaçâo média N-S; 350E, mostra refração conforme a ductibilidade
das camadas e apresenta uma lineação de estiramento mineral segundo Sg5E; 260.

o

afloramento B (fig. 628) ocorre a 9,2 km a leste do Rio Vermelho e represenra
um corte de estrada bastante extenso (aproximadamente 150m), onde se observa a
xistosidade principal subhorizontal, aproximadamente paralela âo acamamento, ou
mostrando sigmóides de foliação. l-ocalmente, ondulaçôes suaves de eixo norte-sul, com
clivagem espaçada de orientação norte-sul; subvertical, podem ser relacionadas a uma fase
posterior (Dp +
1).

o

afloramento c (fig. 62c) situa-se a 300 metros a oeste do córrego João congo e
mostra metassiltitos dobrados com xistosidade principal (so) de plano-axial, com
orientação N20E; 42sE, parcialmente truncados por falha de empurrão, onde so tende a
ser paralela ao acamamento. A so faz um leque na charneira da dobra e rost.a ura

lineaçáo de estiramento s75E; 5bo. Este afloramento sugere a formação de dobras
assimétricas inclinadas a recumbentes, posteriormente truncadas por zonas de
cisalhamento rupteis-dúcteis subparalela a SO.

o

af'lo¡amento do Rio cipó, ao lado do Hotel Ve¡aneio, é de quartzitos puros, com
estratificaçäo cruzada e marcas onduradas, pertencente ao supergrupo Espinhaço.

Apresenta incipiente deformaçäo com

so

subhorizontal

e

clivagem ardosiana sp
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(localmente pouco penelrativa), orientada N 15E; 60SE, Situa-se imediatamente
abaixo do
descolamento basal do Grupo Bambuí, mas mostra-se muito pouco
deformado, sendo
autóctone a sub-autóctone, o que sugere que a deformaçâo no domínio
cratônico é
superficial e controlada, em parte, pelo contraste de competência.

o

afloramento D (na pedreira ao pé da Serra do cipó) mostra mármores
bandados
com foliação Sp subparalela ao acamamento, exibindo dobras isoclinais,
intrafoliais e',em
bainha" (fig.62D1), mosrrando, ainda, uma clivagem de crenulação ou frarura (sp+t),

plano axial de dob¡as assimétricas (fig. 6zD2) com fraca vergência para
oeste, às vezes
associada a incipientes zonas de cisarhamento (fig.62D3). Na subida da
serra do cipó, os
quartzitos do supergrupo Espinhaço mostram foliação sp sigmoidal, fazendo
nítida
refraçâo, proeminente lineaçao de estiramento em veíos de quartzo, e geometria
em
rampa e patamar.

Em síntese, a seção pera serra do cipó mostra a importância das dobras de grande
porte associadas às zonas de cisalhamento rupteis-dúcteis. Estas dobras mostram
a
xistosidade principal (Sp) na forma de uma clivagem ardosiana plano
axial e com lineaçáo
de estiramento de direçáo E-w. pode-se constatar, também, a tectônica de escamas
(tectônica pelicular) que afeta o sg. Espinhaço e o Grupo Bambuí,

aliado a uma

importante superfície de descolamento basal, com transporte do material para
oeste. É
importante destacar também, a alternância de zonas onde a so é subhorizontal,
relacionada a dobras isoclinais deitadas e zonas onde a So apresenta mãrgulho
forte, sendo
plano axial de dobras assimétricas vergentes para oeste.
ì

Na base, junto ao contato com o Embasamento, os mármores da Fm. sete tagoas
são fortemente cisalhados, o acamamento é geralmente transposto numa foliação
milonítica (So) penetrativa, que é plano axial de dobras isoctinais recumbentes.
Superffcies
s-c podem ser identificadas nestes mármores fortemente cisalhados (fig.
para

93c).

o

topo, as rochas do Grupo Bambuí, especialmente os metass titos argirosos
da Fm. Rio
Paraobepa, são afetados por dobras abertas, æsimétricas, com
uma clivagem ardosiana
plano-axial e, às vezes, farhas de empurrão. Marshak & Arkmim (r9g9),
fazendo analogia
com estruturas dô tipo ford-thrust åer, sugerem a existência de um descoramento
basqr
(detacbnent) próximo ao contato embasamento x cobertura
e também entre a Fm. sete
-Lagoas e os metassed.imentos menos
deformados, que mostrariam geometria em duplex.
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1.2.

A região centro-norte do domínio cratônico

A

seção entre curvelo e a Barragem do paraúna está na figura 63. pode-se
observar, a leste, a Formação sete L:goas, intensamente deformada, com xistosidade
milonítica Sp//So em mármores laminados, associada a minidobras isoclinais com eíxo
subparalelo a lineação de estiramento (fig 638), dobras monoclínicas, assimétricas e até de
transposição, com flanco cisalhado (fig.63A). os metassiltitos argilosos da Formaçäo Rio
Paraopeba (Fácies Serra de Santa Helena) mostram clivagem ardosiana SO subhorizontal

(N-s; 10 a 250 E) com dobras assimétricas a isoclinais, às vezes cortadai por falhas de
empurráo (fig. 63c) e com dobras abertas, suaves, de eixo N-s, que deformam a So e
mostram clivagem de fratura sp+ (N30w;75NE). os metacalcários da Formação iìio
t
Paraopeba (fácies t-agoa do Jacaré) mostram xistosidade sp sigmoidal com lineaçåo de
estiramento (oólitos alongados e minerais metamórficos) segundo Sg0E; 2óo e lineação de
intersecçâo so x so segundo N10E; subhorizontal. læntes e camadas descontínuas de

calcita sintectônica constituem excelentes indicadores cinemáticos (fig ó3D). Nas
proximidades do Rio das Velhas afloram metassiltitos com dobras assimétricas, vergentes
para oeste e com flanco invertido. Apresentam a sp como clivagem ardosiana de plano
axial e duas lineações caracteríslicas: a lineaçâo de esti¡amento (sg0E; 450) no plano da so
e a lineação de intersecção SO/S' aproximadamenre norte-sul. (fig. 63E).
Assim como na seção pela serra do cipó (fig.61), pode-se constatar, no perfil entre
Curvelo e a Barragem do Paraúna, que o Gr. Bambuí mostra, na base, mármores
fortemente cisalhados e, para o ropo, a deformação evolui para dbbras assimétricas,
vergentes para oeste e com clivagem ardosiana (SO) de plano_axial.

Na região central do domínio cratônico afloram amplâs estruturas

dobradas
denominadas de braquianticlinório da Serra do Cabral e sinclinório de Buenópolis (ver
mapa geológico em anexo). Estas estruturas apresentam uma clivagem ardosiana (so) de

plano axial orientada aproximadamente N-s a N30E;g0 a 65'ESE. l,ocalmente,

são

observadas lineaçoes de estiramento na sp (p.ex. oólitos e piritas alongadas em calcários e
filitos calcíferos (fig.93B), situadas a 1,5 Km ao sul de Joaquim Felício e 9 Km ao norte de

Bocaiúva, pela BR-135, respectivamente (ver mapa geológico da região). Em funçáo disto,
co¡relacionam-se, estas amplas dobras, à fase Do. Em alguns poucos afloramentos do

domlnio cratônico, obteve-se sugestões de suaves dbbras de eixo aproximadamente E-w, o
que poderia explicar a feição de anticlinório com duplo caimento, na região da serra do

cabral. Entretanto,

a

inexpressividade destas possíveis dob¡as transversais e a
possibilidade de que os eixos da fase Do na serra do cabral sejam "ondulantes" não
permite conclusâo definitiva.
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Na região norte do domínio cratônico as merho¡es observaçoes relacionam-se à
rodovia BR-365 (Pirapora-Montes claros) e BR-251, entre Montes claros e Francisco
sá,
cuja seção geológica-estrutural está na figura 64.

A

oeste, entre Pirapora e Jequital, os metassedimentos do Grupo Bambuf são
subhorizontais ou exibem mergulho fraco para oeste e a clivagem so é incipiente
a
inexistente' A leste de Jequitaí aparecem dobras fracamente assimétricãs ou simétricas,
com So na forma de uma clivagem de fratura plano axiar, às vezes em leque (fig.6aA).
Aproximadamente a 60Km a nordeste de Jequitaí, a so ocorre como uma
clivagem

ardosiana nítida, cortando o acamamenlo e relacionacla a dobras abertas, geralmente
assimétricas. A leste de Montes claros aparecem dobras métricas a decamétricas,
com
clivagem So de plano axial, assimétricas, geralmente com flanco invertido, às vezes
associadas a falhas de empurrao (fig.6aB e fig.64c), indicando alguns descolamenros
da
cobertura.

1.3.

Contato entre os domínios externo e transicional

Este contato representa o limite entre o Cráton do Sáo Francisco e a Faixa Araçuaí
(Almeida, 1977). Na serra do cipó ele ocorre na forma de uma estrutura em
escamas
tectônicas (Dossin, 1983; Magalhães, 19gg). para o norte, estas falhas aparentemente
amortecem, sendo substituídas por um sistema de dobras da fase Do. Nesta regiáo,
o
contato entre os dois domínios torna-se normal, com o Espinhaço mergulhando para
oeste,
sob os Grupos Macaúbas e Bambuí (fig.21. e fig. 3g).

Na regiâo situada a leste de Juramento e Francisco sá, o contato é novamente por
falha inversa e foi estudado em dois locais: na BR-251, a leste de Francisco Sá (fig.
65) e a
leste da localidade de Pau d'óleo, na esrrada entre Juramento e Itacambira (fig.
66). No
primeiro local, observam-se diversas dobras de flanco invertido, com vergência para
oeste

e xistosidade So de plano axial, nos metassirtitos do Grupo Bambuí. A falha inversa
subparalela a.SO (N15 a 20E; 45SE). No meradiamictito a foliaçåo SO mosrra-se
T_":.T::
srgmoldal, com proeminente lineação de estiramento mineral e de seixos orientadas
segundo S70 a 80E; 45o. Eventualmente os seixos de carbonato mostram fraturas
sigmoidais de quartzo que constituem indicadores cinemáticos (fig. ó5A e 95D).

Na região a leste do povoado de pau d'óreo (fig.66) observa-se, da mesma forma
que na figura anterior, inversão estratigráfica devido ao contato tectônico. A falha
em
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detalhe (fig.6óA) mostra ramificaçöes sugerindo um leque imbricado (Boyer

&

Elliot,

1982).

1.4. Conclusáo sobre o domínio externo ou cratônico

Magalhães (1988), Chang et at. (1988), Bacellar (1989), Oliveira (1989), Marshak
e
Alkmim (1989) e Alkmim et at. (1989) realizaram estudos sobre a geologia estrutural da
Bacia do São F¡ancisco compreendendo grande parte do aqui denominado domínio
cratônjco da Faixa Araçuaí. Estes autores em geral, dividiram a região de influência
da

Faixa Araçuaí em três domínios estruturais, de oeste para leste: domínio de rochas
horizontais ou suavemente dobradas, domínio de dobras assimétricas com clivagem plano
ariial e o domínio oriental, caracterizado por falhas inversas, foliaçäo milonítica, dobras
diversas e lineação de estiramento. Nos <iois domínios mais deformados estes
autores
identificaram ainda falhas de empurrão (N-s), rasgamento (E-rv) e pares conjugados
de
cisalhamenro (N55W e N50E).

-

Segundo A.lkmim et ar. (1989) a deformação é hererogênea, progressiva, tendo se
dado nas condições de transição entre os regimes dúctil e frágil, caracterizando
um único
evenlo deformacional compressivo, responsável por sistema de duplexes em rochas
carbonáticas e dobras e falhas de empurrão em pelitos. As observaçoes contidas
neste
trabalho apoiam e complernentam estas conclusôes.
Pelo exposto nas páginas anteriores, pode-se concluir que o domínio cratônico exibe
uma deformaçåo principal (Do), caracterizada por zonas de cisalhamento dúctil com
dobras isoclinais, intrafoliais e ern bainha, lineaçáo de estiramento
e xistosidade so, às

(\)

vezes milonítica (preferencialmente em metacalcários). Esta deformaçao prinåipal
aPresenta-se, também, na forma de dobras de pequeno, médio a grande porte, geralmente
assimétricas, com clivagem ardosiana SO de plano axial, desenvolvidas em metassiltitos
e
quartzitos, estes últimos do supergrupo Espinhaço (serra do cabral). Na regiáo
sul do
domínio cratônico pode-se identificar, ainda, de maneira muito localizada, clivagem
espaçada sp+1, plano axial de dobras suaves e abertas, de eixo aproximadamente
N-s
(rabela 16).
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2. Domfnio fransicional

Este domfnio compreende as unidades externas da Faixa Araçuaí, que aparecem
dobradas e afetadas por zonas de cisalhamento dúcteis-rúpteis e com metamorfismo da
fácies xisto verde. corresponde, estratigraficamente, ao embasamento remobilizado dos
anticlinais de Gouveia e Itacambira - Porteirinha e às rochas supracrustais do Supergrupo
Espinhaço da serra homônima e do Grupo Macaúbas.

De mane.ira geral identificou-se, neste domínio, três fases de

deformação,

denominadas d.-Dp_l, DO e Dp+
1. A primeira, está relacionada a uma xistosidade Sp_l
encontrada, localmente, em microlilons da xistosidade principal so, tanto em filitos'do

Supergrupo Espinhaço como em metaritmitos e filitos clo Grupo Macaúbas. A fase
principal (Do) corresponde a zonas de cisalhamento dúctil, dobras métricas a
quilométricas e falhas de empurráo associadas, com transporte tectônico para oeste. A fase

Dp+1está representada por dobras assimétricas com vergência para leste, mostrando
clivagem espaçada ou de crenulação plano axial. o metamorfismo neste domínio, é da
fácies xisto verde.

A figura ó7 mostra duas seçÕes geológicas no domínio transicional onde se observa,
principalmente, as estruturas relacionadas a fase DO.

2.1. Seçâo geológica-estrutural entre Conselheiro Mata-Guinda-DatasPresidente Kubitschek (fig. 68)

A

seção estrutural mostra, a primeira vista, dois subdomfnios distintos de
deformação. uhlein e¡ a/. (1986a e b) denominaram estes dois domínios de s1 (a leste) e
s2 (a oeste), interpretando a deformação da região em função de fases superpostas,
Entretanto, a inexistência de uma nítida xistosidade s1//se no domínio ocidental, a forte
refração da xistosidade so nos dois domínios, aproximando-se do acamamento nas zonas
de alta taxa de deformação (zonas de cisalhamento dúctil) e a presença de uma mesma
lineaçâo de estiramento para leste em ambas xistosidades, (s1 e s2) prejudica ou invalida o

referido modelo. Neste trabalho, todas as megaestruturas sáo interpretadas como
associadas a uma única fase de deformação, denominada de DO. Os grandes
cavalgamentos representam uma manifestaçáo tardia desta fase, como já foi descrito no
domínio cratônico (por exemplo fig.62C).
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1ó0

No setor ocidental, o Supergrupo Espinhaço apresenta cerca de 3.000 metros de
espessura' metamorfismo de baixo grau e dobras amplas, assimétricas (representadas pelo
sinclinório de conselheiro Mata), com so de plano axial. Na região central, proximidades
de Guinda, afloram as formaçóes inferiores do supergrupo Espinhaço (totalizando 200 a
300 metros de espessura) e com uma deformação semelhante a da regiâo de conselheiro
Mata, com dobras amplas, vergentes para oeste, onde a xistosidade so aparece como uma
clivagem ardosiana ou espaçada, relacionada às dobras norte-sul. I tig. oo mostra um
mapa geológico dos arredores do povoado de conselheiro Mata, onde se observa a
distribuiçao das diversas formaçÕes e o controle estrutural dado pelas dobras amplas, de
eixo norte-sul. A clivagem ardosiana So, o acamamento so e as lineações de intersecção
entre ambas as superfícies são os principais elementos estrutu¡ais (fig. ó9). As dobras da
regiâo de conselheiro Mata apresentam eixos com orientação variável, às vezes curvos e
até estruturas de duplo caimento como braqu issinclinais e braquianticlinais. Estas feiçoes
de redobramento são sugestivas da existência de dobras muito amplas e suaves, de eixo
aproximadamente E-w, que seriam responsáveis pelo duplo caimento dos eixos das dob¡as
da fase DO.

Dois afloramentos foram selecionados para indicar a importåncia do cisalhamento
simples na origem da xistosidade so. A fig. 70 mostra uma dobra isoclinal em mármores da
Formaçäo sete Lagoas, com plano axial recumbente, xistosidade So sigmoidal, cortando o
acamamento e duas lineações, uma de estiramento mineral (E-w) e outra de intersecçáo
so x so (N-s; subhorizontal). são dobras de estilo bastante diferente do dobramenro
regional, isoladas e identificadas apenas em níveis incompetentes. No mesmo afloramento
os eixos destas dobras isoclinais variam de s80w, 10o até S50w; 50. R fig. 71 mostra 2
desenhos de parte de um afloramento da Formação córrego Bandeira (localizado na fig.

69 e situado a 300m a sul da estrada MG-220), o qual mosrra inrercalaçóes de filitos,
quartzilos e metaritmitos. Observam-se várias minidob¡as assimétricas apertadas, com 10 a
40cm, e eixo aproximadamente paralelo a lineaçáo de estiramento mineral (fig.71). Estas
dobras possuem estilo e orientação diferente do dobramento regional e provavelmente

foram geradas no início do cisalhamento simples, com eixos norte-sul (direçao regional da
Do) e depois rotacionadas para uma direção próxima da lineação de estiramento (E-w).

um

exemplo semelhante é descrito nos Apalaches, com rotaçâo e achatamento de
minidobras desenvolvidas no início do cisalhamento (Bryant & Reed, 19ó9). Bandas de
cisalhamento dúctil com superfícies s/c, anastomóticas, são frequentes em metaritmitos,
assim como clivagem ardosiana So, cortando o acamamento, geralmente exibindo nítida
refração.

um mapa geológico simplificado da região de Guinda está na fig. 72, juntamente
com uma seção estrutural na Lavra l-avr.inha, situada a lKm ao norte do povoado de
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Guinda. observa-se que a so é subparalela ao so em filitos rítmicos e mostra alto ângulo
nos quartzitos e metaconglomerados. Estes últimos mostram incipiente alongamento dos
So. bcalmente, o filito mostra uma clivagem espaçada sp
+ | com transporte
.na
tectônico para leste.
seixos

o

subdomínio oriental caracteriza-se, estratigraficamente, por apresentar um
predomínio das Formaçóes sopa-Brumadinho e Galho do Miguel, com espessuras
va¡iando de 300 até 600, excepcionalmente 1.000 met¡os (pico do ltambé), sobre o
embasamento granítico. Este subdomínio mostra maior tÐ(a de deformação, devido a
falhas inversas e zonas de cisalhamento dúcteis com transporte tectônico para oeste. os
principais elementos estruturais sao a So subhorizontal e lineaçâo de estiramento
\
(marcada pelo alongamento de seixos e minerais) com orientaçáo E-w. l-ocalmente
observa-se, também, superfícies s/c em bandas de cisalhamento e minidobras
recumbentes com eixo parale)o a lineaçâo <le estiramento (fig.':'3 e fig.7Ð.
Na zona de cisalhamento dúctil de Datas (fig. 73) os seixos dos metaconglomerados
da Fm. sopa-Brumadinho exibem notável estiramento (elipsóide prolato conforme Egydio
da silva

& uhlein,

1985) na xistosidade

so. observa-se, ainda, raras

dobras isoclinais (em
níveis ferruginosos) de eixo subparaìelo a lineaçáo de estiramento dos seixos (E-w).
I-ocalmente, dobras assimétricas aperradas exibem orientação próxima de N-s (fig. 738).
consideram-se estas dobras como uma deformação náo penetrativa, concentrada em níveis
preferenciais e ligadas ao cisalhamento simples. A regiáo de Datas constitui uma faixa de
alta deformação dúctil, sem rejeito esrrarigráfico visível (fig. 73A).

A

estrutura da regiäo de P¡esidente Kubitschek (fig.7q é em homoclinal, sem
dobras. associadas a Do, e caracterizada por escamas tectônicas, xistosidade so
subhorizontal e lineação de estiramento. observa-se o aparecimento claro de uma fasè
Dp+ 1, Que dobra suavemente a xistosidade SO. Nos quartzitos da Fm. Galho do Miguel
existem nítidas bandas de cisalhamento dúcteis, de espessura centimétricas, claramente
não penetrativas e relacionadas às falhas de empurrão (frg.7aA).
Desta forma, a fase Do no subdomínio oriental foi responsável pelo empilhamento
de falhas de cavalgamento norte-sul, com deslocamentos de massa para oeste e xistosidade

so subparalela ao acamamento (so), com orientação N-S; 200 este. As dobras säo raras,
mas visíveis em quartzitos ferruginosos laminados e são do tipo intrafolial, isoclinal ou
monoclínicas, (fortemente assimétricas) com porte de alguns centímetros a metros e plano
axial deitado. A orientação das charneiras é variável, predominando para leste, paralelas a
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lineação de estiramenro (uhlein & Garcia, 1987). Estas minidobras são interpretadas
como sin-miloníticas e relacionadas à zonas de cisalhamento dúctil (Nícolas, 19g4).
As lineaçoes de estiramenro (\), situadas no plano da so, sáo de alongamento de
seixos de metaconglomerados e de minerais metamórficos; especialmente sericita,
especularita e quartzo. Mostram orientação para este, com l0 a 3@ de caimento.
Representam lineações "a" e são paralelas ao eixo X do elipsóide de deformação (uhlein
a/., 1986a).

er

A foliação so é, às vezes, mironítica, fato

este visíver nos quartzitos, onde a so
apreseRta aspecto anastomótico, envolvendo porfiroclastos de quartzo achatados (com
extinção ondulante), os quais são envoltos por quartzo finamente poligonizarJo (fig.9aB),
indicando processos de recuperaçâo (Bell & Etheridge, 1973). Bandas de cisalhamento
(slrcar bands) podem ocorrer, subparalelas a so, na forma de faixas estreitas com

s e c (Lister & snoke, 1984) caracterizadas por uma trama anastomótica de
material fino que grada para zonas menos deformadas (fig.7aA). Foram descritas pela
superfícies

primeira vez, na borda leste da serra do Espinhaço, por Hartmann (19g5). Herrgesell &
Pflug (1985) e Almeida Abreu et al. (1986) descrevem ainda dobras em bainha nos
itabiritos da borda leste da Serra

<ìo Espinhaço.

Em filitos observa-se, localmente, uma xistosidade mais antiga, denominada de so_
I' que ocorre em micrólitons da xistosidade principal (so) conforme a fig. 94E e 94É.
Aparece como planos encurvados, às vezes coro
porigonais, de uma foliaçao
intensamente transposta pela xistosidade so. uma fase".coì
superposta a Dp (Dp+ 1), pode ser
identificada na forma de dobras amplas è suaves, de eixo N-s com'clivágem espaçada

sp+1 de plano axial. Estas dobras suaves deformam a xistosidade so, especialmente no

lii':,îä;;'."J,:1;,ä;iï,#,,i:;Ji1åì1j,l,îïl;ï:::::t j:,:'::ffi:
N20E;40oNW, sugerindo deformações fracas sem vergência definida. Em filitos, a fase
Dp+ 1 Bera dobras métricas de estilo simétrico, assimétrico com vergência para leste, em
cltevron, kink ou em caixa e lineaçÕes de crenulação são frequentes.

A leste de Presidente Kubitschek, nos arredores de pedro læssa (fig. 75), observamse estruturas internas, de pequeno porte, que se relacionam às falhas de empurrão.
seixos
com forma sigmoidal, representando indicadores cinemáticos, foliaçâo sigmoidal em
bandas de cisalhamento dúctil e minidobras recumbentes isoladas são relativamente
frequentes (fig. 754). Evenrualmente a so mostra geometria sigmoidal, tanto em
quartzitos como filitos (fig. 758).
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Em síntese, a seção estrututral conselheiro Mata - Guinda - Datas - presidente
Kubitschek mostra dois subdomínios: oriental e ocidental. O primeiro é caracterizado por
uma estn¡tura geralmente homoclinal, com zonas de cisalhamento ruteis-dúcteis,
xistosidade so com orientação N-s; 15 a 30oE e lineação de estiramento E-w. o
subdomfnio ocidental é caracterizado por uma estrutura dobrada (sinclinório de
Conselheiro Mata) com dobras parasíticas de eixo N-S, assimétricas, localmente de flanco
invertido, com vergência para oeste, xistosidade so de plano axial e raras lineaçóes
minerais E-w. Falhas de rasgamento com direção iransversal (aproximadamente E-w)
acomodam a deformação, geralmente com rejeitos direcionais e/ou verticais.

o

sg. Espinhaço mostra maior deformação na porção basal, devido as zonas de
cisalhamento rupteis-dúcteis. Para o topo, a deformação possui menor intensidade,
predominando uma estrutura dobracla com falhas de empurrão localizadas. Neste aspecto
é muito semelhante à deformação do Gr. Bambuí.

o

contato embasamento-cobertura

é

marcado por xistos miìoníticos (cianita-

quartzo mica xistos) que representam um descolamento basal (detachment surface), para o
qual as demais zonas de cisalhamento convergem, provavelmente diminuindo seus
mergulhos em profundidade (fig. ó7). Estes xistos miloníticos mostram gradaçöes para
granitóides do embasamento (carvalho, 1982) mas, devido a espessura, é possível que
metassedimentos do sg. Rio Paraúna e/ou sg. Espinhaço tenham sido envolvidos nesta
importante zona de cisalhamento basal.
2.2. Seçáo Estrutural nos arredores de Diamantina

Na rodovia BR-367, em frente ao marco quilométrico 5g4, no sentido DiamantinaMendanha, aflora uma sequência contínua de quartzitos, metaconglomerados e filitos com
estruturas sugestivas de um fold+hrust belt (Herrgesell & pflug, 19g5; Marshak & Alkmim,
L989), conforme está na figura 76. A seçáo mostra falha inversa e dobras assimétricas, de
eixo aproximadamente norte-sul, vergentes para oeste e xistosidade So de plano axial,
eventualmente com geometria sigmoidal. Esta xistosidade faz nítida refiaçao, conforme a
composição dos níveis micáceos intercalados nos quartzitos. Lineações de estiramento
mineral, orientadas segundo N80E ocorrem no plano da so. A seção permite interpretar as

dobras

e

falhas inversas do supergrupo Espinhaço como um processo contfnuo e
progressivo ao longo da fase Do. Neste afloramento, as dobras da fase f)o estão orientadas
segundo a direção N10w, subperpendiculares a lineação de estiramento mineral.
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2'3. Estrutura do contato entre o Sg, Espinhaço e o Gr. Macaúbas na regiáo
de Mendanha e Couto de Magalháes de Minas

o contato entre o supergrupo Espinhaço e o Grupo Macaúbas (fig.77) na região de
couto de Magalhães ocorre por discordância erosiva, pois o metadiamictito está
estratigraficamenre acima da Formaçâo Sopa-Brumadinho (uhlein & chaves, 19g9). Esta
formação compreende quartzitos de granulometria grosseira a fina, com estratificações
cruzadas.

o

Grupo Macaúbas apresenta, na base, o metadiamictito (nível B) e para o topo,
metaritmitos, quartzitos, xistos verdes e quartzitos micáceos ou xistos, às vezes
carbonáticos (fig. 77 e 78\.

Na zona ocidental, a xistosidade SO aparece, tanto no Espinhaço como no
Macaúbas, relacionada a dobras assimétricas, vergentes para sw e de eixo N40w. seixos
do metadiamictito ocorrem estirados verticalmente. Na zona or.iental, a so apresenta-se
subparalela ao so, com orientação NW e mergulho suave, l0 a2u para NÉ e com seixos
estirados (às vezes com sombras de pressão e forma sigmoidal) na superfície so, indicando
o transporte tecrônico para SW (fig, 78).

Na zona oriental, a estrutura é em homoclinal, a xistosidade So é subhorizontal com
Iineaçoes de estiramento (minerais e seixos) para leste, devido a imbricaçao de zonas de
cisalhamento dúcteis, semelhante a região de presidente Kubitschek. localmenre, em

filitos e metaritmitos do Grupo Macaúbas, identificou-se a sp-1 em micrólitons da
xistosidade principal (fig. 7s). Em metapelitos, quartzitos micáceos e xisros verdes,
observa-se uma Sp+1 como clivagem de crenulaçâo orientada segundo N30E;40NW e
associada a dobras métricas e decamétricas com eixo NNE e vergência para sudeste.
Lineaçoes de crenulaçáo subhorizontais, de direção NNE-ssw sáo frequentes em filitos.

Na região descrita, observa-se uma tectônica de cavalgamentos do Sg. Espinhaço
sobre o Gr. Macaúbas, indicando que a estnrturação da serra do Espinhaço Meridional é
ligada ao ciclo Brasiliano. As seções geológicas mostram passagem de um domlnio
dobrado com xistosidade so plano axial, para um domínio homoclinal, com zonas de
cisalhamento rúptil-dúctil e õom xistosidade SO subhorizontal.
2.4. Caracterizaçäo da xistosidade SO_1 no domínio transicional

No domínio transicional, observa-se, tanto no supergrupo Espinhaço como no Gr.
Macaúbas, o desenvolvimento de uma superffcie estrutural anterior a xistosidade Sp. Esta
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superfície, denominada de sp-t, ocorre em micrólitons da foliação so, portanto
intensamente transposta,especialmente em filitos. Aparece como planos encurvados,
milimétricos, dentro da xistosidade So e possui ocorrência localizada, sendo pouco
frequente (fig. 9aF e fig. 958). Foi identificada, nos arredores de Diamanrina (fig. 76) e
também na saída de couto de Magalháes de Minas (fig. 78), já no Grupo Macaúbas. No
sg. Espinhaço foi reconhecida, também, na antiga estrada de ferro, a cerca de 3 km a oeste
de Bandeirinha, afetando filitos hematíticos e na região de Datas (uhlein, 19g4). No Gr.
Macaúbas foi identificada, também, na estrada entre Barraca e Terra Branca (a 17 km ao

sul do entroncamento com a estrada ltacambira-caçaratiba) e na estrada entre Terra
Branca e a rodovia BR-367.

2.5. Seção estrutural entre Grão Mogol e o Rio Vacaria, na região norte do
domínio transicional

A figura 79 mostra a seçáo geológica-estrutural entre a cidade de Grão Mogol,
situada geograficamente no Supergrupo Espinhaço e o Rio vacaria, a leste, situado no
Grupo Macaúbas e próximo do complexo Salinas. No supergrupo Espinhaço predominam
as dobras norte-sul, assimétricas, com so de plano axial (fig. 79A). Dentro da cidade de
Gráo Mogol afloram metaconglomerados com seixos pouco estirados na so e alongamento

para S75E;620

(I*). O

conrato com o Grupo Macaúbas é marcado por zona de
cisalhamento de alto ângulo (observação na estrada Gráo Mogol a cristália), com

minidobras isoclinais e monoclínicas com so de plano axiaì e orientada segundo N-s; g2E.
os eixos das minidobras são norte-sul com 15 a 20e de caimento para o sul. veios de

quartzo dobrados mostram lineação de estiramento para E, assim como minerais
metamórficos mostram alongamento para E;8tr. No Grupo Macaúbas destacam-se dobras
amplas, bastante assimétricas, cujo plano axial possui baixo ângulo de mergulho, com
vergência para oeste, eixo aproximadamente N10 a 30E e so de plano axial. Estão
representadas no mapa de Viveiros et al. (1,978) e nos cortes da rodovia BR-251,
recentemente asfaltada (fig. 798). Na ponte sobre o Rio Vacaria, a so, no Grupo
Macaúbas, apresenta-se subhorizontal (N20E;25sE) com seixos e minerais metamórficos
alongados para s80E;15o aré N85E;180 (fig.79c). Dobras da fase Dp+1, assimétricas,
vergentes para leste, com Sp+1 de plano axial, o¡ientada N-S;45 a ó00W, podem ser
observadas. Lineação de crenulação associada a fase Dp+ (com orientaçáo S; 12a), às
1
vezes dobrando e crenulando seixos de material incompetente no metadiamictito, também

pode ser observado. o inventário estrutural do supergrupo Espinhaço e do Grupo
Macaúbas na porçáo centro-norte da área pesquisada é o mesmo, destacando-se a
xistosidade So, plano axial de dobras assimétricas vergentes para oeste, com lineaçÕes
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minerais e de estiramento de seixos para leste, apenas com mergulho mais fngreme no
supergrupo Espinhaço e mergulho menor, tenclendo a horizontal, no Grupo Macaúbas.

uma fase posterior (Dp+t) com dobras de eixo norte-sul abertas, mostrando vergência
para leste, existe no supergrupo Espinhaço e, de maneira mais generalizada, no Grupo
Macaúbas.

como na região sul do domínio transicional já descrito, as supracrustais do Sg.
Espinhaço e Gr. Macaúbas estão descoladas em cima do Embasamento, com transporte
tectônico para oeste. Este plano de descolamento basal (detachment su(ace) geralmente é
materializados por xistos miloníticos constituídos por cianita-quartzo-sericita xistos. Tocjo
este conjunto lito-estrutural pode ser chamado de sub-autóctone.

2.6. A estrutura do contalo entre os domínios transicjonal e interno na regiáo

de Serro

Na borda leste da Serra do Espinhaço Meridional afloram várias unidades
estratigráficas, provavelmente de idades diferentes, empilhadas tectonicamente, por falhas

de empurráo N-s (fig. 67

e

mapa geológico

regional). pode ser identificado o

Embasamento granito-gnáissico, sequências supracrustais provavelmente arquenas (Uhlein
et al.' 1983; Herrgesell, 1985), o sg. Minas e o sg. Espinhaço. As escamas rectônicas com

t¡ansporte para oeste estâo relacionadas a uma xistosidade principal (So) e uma
proeminente lineação de estiramento para' leste (minerais metamórficos, seixos de
metaconglomerados). Herrgesell

&

Pflug (1985) e Almeida Abreu e¡ a/. (19g6, 19g9)

descrevem, cqm detalhe, meso e microestruturas que caracterizam esta tectônica pelicular,,

como, dobras em bainha, superfícies

s-c e minidobras

isoclinais sin-miloníticas com

diferentes orientaçôes de eixo.

No contato entre o domínio transicional e interno, o Sg. Espinhaço mostra a mesma
deformaçâo do seu embasamento. A idade desta deformação foi relacionada ao ciclo
Brasiliano por uhlein et at. (1986a, b). Esta tectônica de falhas de empurräo,
acompanhadas por zonas de cisalhamento, penetra na margem oriental do sg. Espinhaço e
afeta, intensamente, o Gr. Macaúbas na região de couto de Magalháes de Minas e são
Gonçalo do Rio Preto.

117

2.7. Síntese sobre o domínio transicional

Foi identificado, neste dornínio, três xistosidades, relacionadas a três fases de
deformação. A xistosjdade Sp-1, relacionada a fase Dp-1, ocorre geralmen!e em
micrólitons da xistosidade principal SO e foi identificada em filitos do Supergrupo
Espinhaço e metaritmitos e metapelitos do Grupo Macaúbas. A xistosidade principal (Sp),
relacionada a fase DO, apresenta-se geralmente norte-sul, com mergulho fngreme ou suave,

"
subhorizontal, para este e com lineaçóes de estiramento (seixos e minerais alongados) para
este. Indicadores cinemáticos diver-sos apontam pâra um transporte tectônico de E para W.
Esta fase está relacionada a dobras assimétricas vergentes para oeste e zonas de
cisalhamento rúpteis - dúcteis, neste caso com estrutura em homoclinal. As fases DO-l e
DO correspondem, na interpretação deste trabalho, a um evento progressivo de
cisalhamento simples caracterizado por dobras e zonas de cisalhamento' O quadro da
tabela 17 mostra os principais elementos estruturais das três fases iden.tificadas.
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3. Domf nio interno

Está situado a leste das falhas de empurråo da região de Serro e Morro do pilar e a
Ieste da Falha de Taiobeiras. Estratigraficamente, está representado pelo Embasamento
da região de Guanhães, a leste cla serra do Espinhaço Meridional, o complexo salinas e os
granitóides do setor oriental da área de pesquisa. O Embasamento mostra-se intensamente

migmatizado, com porçöes granulitizadas e charnoqu itizadas (Fontes et aL 197g). o
complexo Salinas apresenta metâmorfismo da fácies anfibolito (pedrosa soares, l9g4;

costa, 1989), enquanro que os granitóides, principalmente sintectônicos,
mineralogia compatível com

o

exibem

metamorfismo da Faixa Araçuaí (silimanita, cordierita,

etc.).

Neste domínio identificou-se 3 fases de deformação, denominadas de Do_1, Do e
op *,I o primeira está relacionada a uma xistosidade sp-l, presente localmente em
micrólitons da xistosidade principal (so) ou, eventualmente, como superfície dobrada em

dobras da fase Do. A fase principal (Dp) esrá relacionada a megadobras assimérricas
vergentes para oeste, localmente para leste e zonas de cisalhamento dúcteis associadas
a
altas taxas de deformação. A fase Dp+! apresenta dobras assimétricas, suaves, com
vergência para leste no setor ocidental è para oeste no setor oriental, sempre relacionadas
a clivagem espaçada ou de crenulação. No domínio interno ocorre, também, uma mudança
no regime metamórfico da Faixa Araçuaí, de cinturäo banoviano (média pressão e média
temperatura), caracterizado pela sequência mineral granada-estaurolita-cianita-silimanita
(Pedrosa soares ef al., 1984) para cinturáo tipo abukuma (baixa pressão e alta

temperatura), caracterizado pela formaçáo de andaluzita-cordierita-silimanita (costa,
1987; Costa, 1989).

Na figura 80 pode-se observar uma seçâo geológica regional no domínio interno da
Faixa Araçuaí, que inicia-se em Senador Modestino Gonçalves, passando por
Itamarandib4 capelinha até Novo cruzeiro. observa-se, no conjunto, uma feição
homoclinal, que é a principal característica da Faixa Araçuaí. A fotiação dominante é a
So' As dobras menores, representadas nesta seção são, em gerar, devido a fase Dp+ ou
r,
seja, ondulaçoes com clivagem espaçada de plano axial. Entretanto, no vale do Rio
Itamarandiba, alguns afloramentos sugerem a existência de dobras verticais da fase Do,
que poderia corresponder a uma estrutura em leque, a qual será melhor caracle rizada na
seção Araçuaí-Iraobim (fig. 83).
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3.1. Seção esrrurural Saljnas - Coronel Murta - Araçuaí - Itaobim

A

seção está representada na figura 81. observa-se a noroeste amplas dobras
assimétricas (fig. 824) de eixo N10 a 30E com xistosiclade so de plano axial. As dobras
apresentam porte de centenas de metros a quilômetros, dobrando a superfÍcie so
e
associadas a falhas inversas, com transporte para oeste. Esta é a estn¡tura nos arredores
da
cidade de salinas (fig. 828), onde sucedem-se afloramentos com relação So e So de flanco

normal e invertido. As dobras, devido ao lamanho, geralmente são parcialmente visfveis
(partes de um flanco). I-ocaìmente, ocorrem onriulaçoes suaves, de eixo Nl0 a 20E
com
clivagem espaçada sp+ orientada N15 a 30E;65 a 50 NW e vergência para leste. Neste
1
contexto estrutural, ocorrem metaconglomerados com seixos elongados paralelamente a
lineaçâo de estiramento mineral, que podem ser observados em cortes de estrada da

rodovia salinas a Taiobeiras ou mais a Sul, entre Salinas e Rubelita (Rio caraíba

e

Córrego Canabrava).

Ao sul de Rubelita, junto ao Rio salinas, destacam-se zonas de cisalhamento dúctil
ligadas a evolução da fase Do, aproximadamente paralelas ao trend regional da foliaçâo
principal. Estas estruturas se caracterizam por altas taxas de deformação, com so
subparalelo ao acamamento, forte lineação de estiramento mineral, boudirc de
calcissilicáticas com igual alongamento e dobras intrafoliais, isoclinais, com eixo
subparalelo ao estiramento (fig.82c). Eventualmente, bandas de cisalhamento dúctil com
superfícies s/c, geralmente anastomóticas e com geometria sigmoidal recortam,
concordantemente, os metassedimentos. o melhor afloramento para obsewaçáo destas
estmturas fica na margem esquerda do Rio salinas (fig. 82c) e foi estudado em detalhe
devido a presença de scheelita em calciossilicáticas (Monteiro, l9gó).

A fig. 82D mostra um outro afloramento onde o forte estiramento ligado às zonas
de cisalhamento dúctil foi responsável pelo rompimento e elongamento de camadas de
calciossilicáticas, paralelamente a lineação mineral. A foliação principal orienta-se
segundo N40E;65sE e a lineação de estiramento N75 a g5E;60o.

o produto final são lentes
fortemente achatadas e estiradas, pseudo-camadas e também, "charutos,' (elipsóídes
prolatos), com igual orientação. A composição original do material, sua espessura e
posição dentro da zona de cisalhamento devem ser os fato¡es que controlam a intensidade
do estiramento dúctil.
Entre a região de ouro Fino e o Rio Salinas destaca-se uma mega dobra antiformal,
de eixo aproximadamente NNE-sSW, mapeada por pedrosa soares ( 19g4). Ao norle, a
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dobra é aberta, quase simétrica e ao sul mostra, um provável, flanco invertido, com
vergência para W. Acredita-se que seja uma megadobra da fase DO, desenvolvida
lateralmente a importantes zonas de cisalhamenlo, em regioes <re menor taxa
de

deformação.

A região de Araçuaí mostra metaritmitos pouco deformados e com metamorfismo
sensivelmente mais fraco, pois a lineação mineral é quase indistinta. A xistosidade
sp é
plano axial de dobras abertas, levemente assimétricas até invertidas, com vergência para
oeste (fig. 82F). Duas lineaçöes säo caracrerfsticas na so: estiramento de pequenas
"moscas" (estruturas esféricas constiruídas por biotita e quartzo e provavelmente
relacionadas aos granitóides sintectônicos) e lineação de intersecçâo spxso. Ambas
apresentam um ângulo de cerca de 700, sendo a
segundo s40E;120 e a intersecçâo

\

s30w;70 (fig 82F). observa-se, ainda, que So dobra níveis biotíticos do metarirmito, mas
nâo produz crenulação porque no afloramento descrito não há xistosidade sp_1 anterior
(fig. 82E)' Nas camadas arenosas, so produz pequenos mullions de intersecçáo
äom alguma
rotação associada.

A

leste de Araçuaí ocorre uma estrutura em leque (fig. s3A) onde, no broco
ocidental, a vergência é para oeste e no bloco oriental é para leste. A figura g3A mostra
uma seção estrutural detalhada com indicação dos principais elementos. Destaca-se,
neste
segmento, uma clivagem de crenulaçâo sp+ 1, plano axial de dobras suaves, que orienta-se
segundo N20-40w;40NE. Entretanto, o leque apresenta um eixo orientado segundo

a

direção N50E e' portanto, não está relacionado a redobramento da fase Dp+
1. Trata-se
de uma estrutura relacionada a fase Do, cuja origem ainda nâo está suficientemente
esclarecida.
Na região do Taquaral, a cerca de 12km a oeste de Itinga, afloram biotita xistos com
cordierita, com so sigmoidal, veios de quartzo com lineaçôes de estiramento para NW
e

granitóides inte¡calados concordantemente . Este afloramento situa-se no flanco
oriental
da estrutura em leque e mostra lineação mineral e foliação So mergulhando para NW.

A leste de Itinga predominam granitóides sintectônicos com

So na forma de uma
xistosidade protomilonítica, eventualmente mostrando dobras vergentei para leste (fig.
si).

Em síntese, o domínio interno mostra uma estrutura com amplas
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homoclinal, orientaçáo NNE-ssw

e

mergulho suave (subhorizontais) ou fngreme
(subverticais). Neslas zonas de cisalhamento observa-se sp_t so, esta última subparalela
" (estruturas
ao So e relacionada a proeminente lineaçåo de estiràmento
colunares mullíons e boudirs), seixos de metaconglomerado, minerais metamórficos) de direção E-w.

3.2 Seção estrutural Araçuaf- Engenheiro Schnoor-Novo Cruzeiro

Na seção estrutural entre Araçuaf e Novo cruzeiro (fig. ga), os principais elemenros
estruturais identificados estão representados pelo acamamento (Sn), xistosiciade principal
cliva8em de crenulação (Sp+
t), lineação de esriramenro (\) e de inrersecção So x
So. Litologicamente afloram metaritmitos, quartzo-biotita xistos e quartzitos, granitóidei e,

!so)'

na região de Novo cruzeiro, um

extenso batólito de ortognaisse Ieucoc¡ático a
mesocrático. o acamamento é a estrutura definida pela alternância composicional. A
xistosidade SO, via de regra, faz um ângulo com o acamamento, indicando relaçóes de
flanco inverso e flanco normal.

A

seção mostra dois grandes leques de xistosidade SO. O primeiro, próximo de
Araçuaí e o segundo, cerca de 3Km a oeste de eueixada. Em funçáo disso, subdividiu-se a
seção em subdomÍnios procurando-se, com isso, uma análise estrutural mais detalhada de

cada compartimento. No subdomÍnio

d

o acamamento e a foliação So orientam-se
segundo N50-60E com mergulho para sE, variando o ângulo conforme flancb invertido ou
normal. Lineaçóes de intersecção so x So possuem atitude de s50w;30 e de estiramento de
"moscas", segundo s50 a 70E;50 a 700. o subdomínio B mostra o acamamento
ea

So

mergulhando para NW e clivagem espaçada ou de crenulação bem desenvolvida segundä

N70E;80SE a N40E;40SE, às vezes subvertical e, localmente, até N50E;g0NW
(proximidades de Graça). uneaçóes de estiramento, neste subdomínio, orientam-se
N60w;35 a 500 devido ao alongamento de "moscas". via de regra os minerais metamórficos
são de granulação pequena, quase indistintos, destacando-se aglomerados de biotitas e
quartzo ("moscas"). o subdomínio c, de pequena ocorrência, mostra so dobrado segundo

N50E; 100 e xistosidade sp de plano axial segundo N50E;50SE. o subdomínio D mosrra
vergência para E com so e so dominantemente orientados N50 a 60E;25 a ó00NW.
Lineações de estiramento mineral e estrias em veios de quartzo mostram atitude N50w; 10
a 20o. As dispersöes da So e so devem-se, possivelmente, a dobramentos suaves de eixo
N20 a 40E e N60 a 80ril. Neste subdomínio,a xistosidade so torna-se subparalela ao
acamamento em zonas de forte lineação de estiramento (minerais metamórficos, estrias
em veios de quartzo, barras de quartzo) sugerindo zonas de cisalhamento dúctil. Cerca de
3 a 4Km antes de Queixada a SO inverte, apresentando atitude N35-80W e mergulho de 20
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a 50o para NE, com lineaçóes de estiramento para s70E;6o e Ng5E;10a, caracterizando
o
subdomínio E.

3.3. A estrutura na região do Ribeirão da Folha

A localidade de Ribeirâo da Folha situa-se a cerca de 30-35 km a ESE de Minas
Novas, compreendendo litologias do complexo salinas (pedrosa soa¡es et aL, 79g6). A
seçáo efetuada nesta região (fig. 35) permite observar xistos grafitosos, biotita xisto com
granada e estaurolita, metachert, anfibolitos, granitóide e meta-ultramáfica.

A mega-estrutura é um homoclinal definido pela foliação Sp, com orientaçâo N-S e
mergulho de 20 a 400 para NE ou SE. Em micrólitons da So é possível observar a so_t. As
principais lineaçoes estão no plano cìa So e são de alongamento de minerais, eixo mãio¡
de
boudtn,batras de quartzo e estruturas còluna.es, todas paralelas e orientadas para leste. A

foliação so, ao cortar anfibolitos

e granitóides, mostra-se milonítica, envolvendo
porfiroclastos, às vezes com sombra de pressão. Boudirs de quartzo, sigmoidais e com
vergência para NW são comuns. A So tende a ser paralela ao so e mostra-se com mergulho
suave para E' A fase Dp+ mostra dobras abertas, assimétricas, com vergência para leste.

A

sp*l

1

orienta-se segundo N10E;30 a 45NW e ocorre como clivagem espaçada ou de
crenulação. ondulaçoes suaves e abertas, de eixo aproximadamente E-w, sem clivagem
plano axial e grande comprimento de onda também ocorrem. A xistosidade so é sigmoidal,
com geometria em rampa e patamar, devido ao mergulho mostrar-se horizontal e também
com inclinação de 30 a 400 para leste. o diagrama da figura g5 mostra a orientação dos
elementos estruturais descritos.

A principal

fase de deformação é a Do, caracterizada pela estn¡tura homoclinal,

xistosidade milonítica So (subparalela ao àcamamento) orientada norte-sul e com
mergulho suave para leste. Lineações de estiramento são conspícuas na forma de minerais
alongados, barras de quartzo, boudins e estruturas colunares (tectonitos L) todos paralelos
e orientados para N60-80E. As estruturas colunares desenvolvem-se em quartzo biotita

xistos, conferindoJhes uma forte fábrica linear (tectonito L), onde dificilmente se pode
visualizar a SO. Minidobras de estilo isoclinal apresentam eixo subparalelo a lineação de

estiramento. A fase principal (Dp) é interpretada como relacionada a zonas de
cisalhamento dúctil subhorizontal e associada a altas taxas de deformaçâo com
metamorfismo no fácies anfibolito. Os minerais metamórficos, biotita, cianita, estaurolita,
granada, apresentam-se excepcionalmente bem desenvolvidos, com fase tardia de
crescimento posterior à deformação principal (SO).
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As litologias identificadas na seção da figura g5 (biotita xistos grafitosos,
metacherr,
quartzitos), sugerem sedimentos pelíticos associados
a contr.ibuiçöes silicosas ou arenfticas
subordinadas. os estudos sedimentorógicos sugerem que
a bacia do complexo sarinas
situa-se' preferencialmente, abaixo do sopé continental. Neste
contexto, as rochas básicas e
ultrabásicas da região do Ribeirão da Forha poderiam
ser consi<Jeradas como possíveis
representantes de uma antiga crosta oceånica (pedrosa
soa¡es et ar., 1990).

3.4.

A caracterização da superfÍcie Sp_1 no domínio interno

Em diversos afroramentos do comprexo sarinas (fig. g6) foi possíver
identificar uma
superfície tectono-metamórfica anterior a xistosidade principal (sp).
A sp_1 foi
identificada no córrego santana, a noroeste de Virgem da [apa, 'no
vaÌe do Rio
Itamarandiba (fig.86A), na região do Ribeirão da Folha (fig. g68)
e nos arredores de
Berilo, nos afloramentos situados embaixo da ponte, na saida para
chapada do Norte (fig.
86c).Esta superfície foi identificada e denominada de
pedrosa
sn_1 por
soares ¿/ aL (19g4)
e como 51 por siga Jr. et ar' (1gg7). Entretanto, via de regra, a
sp está dobrando a
superfície So e não mostra crenulação nos níveis biotíticos, ou sejai
em determinacros
locais a Do e a so são a primeira fase e a primeira for.iação.
Em função disto, interpreta-se
a sp-1 como uma superfície tectono-metamórfica que se
desenvolveu apenas em algumas
camadas preferenciais, correspondendo a um estágio precoce
do cisarhamento simples que
ca'ucleriza a fase. DO. Fventualmente, em algumas dob¡as da fase
DO, a superfície Sp_1
pode aparecer, subparalela ao acamamento, como
superfície dobrada.
Nos graniróides náo foi possíver identificar a superfície sp_l, provavermente
devido
ao caráter maciço, pouco foliado das ¡ochas graníticas
ou talvez devido a idade relativa do
posicionamento crustal destas litologias.

3.5. O limite entre o domínio transicionar e interno: a Falha de Taiobeiras

Araújo et al. (1982) denominaram de Falha de Taiobeiras
a um extenso farhamento
inverso com orientação NNE-ssw. Diversos autores
utilizaram este falhamento como
limite entre o Grupo Macaúbas e o complexo salinas (cobra, 1970;
schobbenhaus er aI,
1981; Pedrosa soares, 1984), sempre identificando-a como
uma falha inversa de expressão
regional.
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Recentemente, Pedrosa soares & saadi (19g9) estudaram a Falha de Taiobeiras
nos arredores de Turmalina e concluiram tratar-se de uma falha de alto ângulo,
ativa

na

fase de deformaçáo pré-cambriana e reativada no cenozóico como falha de gravidade.

observaçoes efetuadas peìo autor no Vale do Rio Araçuaí, nas proximidades
de
Turmalina (fig.53), e na BR-251 (fig. aa) indicaram que, nesres dois locais, a Falha
de
Taiobeiras não representa o limite entre o Grupo Macaúbas e o complexo salinas.
Ao
contrário, nestes dois locais, o autor pode constatar uma passagem estratigráfica
e
sedimentológica lateral entre ambas as unidades (cap.5.4.).

As

observações acima são sugestivas de que o contato entre os domínios
transicional e interno ocorre na forma cle várias falhas inversas de expressäo
local,
conforme o mapa de Fontes et al. (197g), provavelmente relacionadas a fase DO e que,
eventualmente, podem representar o contato entre o Gr. Macaúbas e o complexo'salinas.
Em outros locais, entretanto, o contato entre as duas unidades é gradativo, sem relaçâo
com tectônica rúptil. Todo este conjunto pode ter sido retomado no cenozóico,
com
reativaçóes normais de lineamentos mais antigos e sedimentação continental
¡ecente

associada.

Estas observações sobre o contato entre o Gr. Macaúbas e o complexo salinas
são
sugestivas de uma passagem gradacional entre os domínios transicional e interno.

3.6. Conclusão sobre o domínio interno

Nesta regiäo identificou-se dois subdomínios com características distintas. O
primeiro é caracterlstico dos arredores de Salinas e Araçual com megadobras assimétricas,
com flanco invertido, xistosidade Sp plano axial, lineaçäo de estiramento pouco visÍvel
e
vergência principalmente para oeste, às vezes invertendo, formando um leque
da
xistosidade principal. o outro domínio apresenta alta taxa de deformação com
So
subparalela ao so, forte lineação de estiramento (minerais metamórficos, estruturas
coluna¡es de calcissilicáticas, seixos do metaconglomerado) e minidobras isoclinais
a
monoclinicas com eixo subparalelo a lineaçáo de estiramento. É o domínio das
zonas de
cisalhamento dúcteis qw ocorrem subverticais, como no Rio salinas ou com baixo
ângulo
de mergulho a subhorizontais, como na região de Ribeirão da Folha. A relação
entre os

dois subdomínios é bastante problemática. Acredita-se que estejam variando
geograficamente na mesma fase de deformaçáo principal (DO).

1

1(),)

.o....p1::ï"':i$åT[î:åJi;;::ï:î;,]ffi J:îilJîï j.l j:":,,ï;,fl;
com clivagem espaçada ou de crenuÌação de plano axial, correspondem a fase Dp+
1. Na
região ocidental do complexo salinas a vergência é para leste com sp+ orientada
N-s;40
1
a 50W de maneira semelhante ao domínio transicional. Na região oriental mostra
atitude
submeridiana com mergulho para leste e vergência para oeste.

A tabela

18 apresenta as principais características estruturais do

domfnio interno da

Faixa Araçuaí.
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4. conclusões sobre a estrurura da borda lesfe do cráton do sáo Francisco e pare
oeste da Faixa Araçuaf
4.1. Síntese sobre zonas de cisalhamento dúctil não_coaxial

As zonas de cisalhamento dúctil são definidas como faixas estreitas e alongadas,
desenvolvidas por cisalhamento simples e que apresentam uma alta taxa de deformaçäo
plástica em relação as regiões adjacentes. os estudos mais recentes da geodinâmica
mostram que boa parle do encurtamento em zonas orogênicas é absorvido via mega-zonas
de cisalhamento dúctil de baixo ou alto ângulo, de escala crustal (Shackleton & Ries, 19g4;
Mattauer, 1986; Coward, 1983).
Segundo Ramsay (1980), as zonas de cisalhamento ocorrem tanto em regime
distensivo (falhas normais) como compressivo (falhas inversas e transcorrentes) e podem
ser classificadas em ruptil, rúptil-dúctil e dúctil conforme a profundidade crustal. Assim,
zonas de cisalhamento dúctil (ou milonítica) sáo caracterizadas por fluxo plástico do
material e ocorrem a partir de uma profundidade crustal de 5 a g km com metamorfismo
do fácies xisto verde a anfibolito.

Dois mecanismos principais descrevem a deformação: cisalhamento puro

ou

o primeiro, também chamado de coaxial, é caracterizado pelo fato de que um
aumento na taxa da deformação não provoia uma rotação dos eixos do elipsóide de
deformação. o segundo (cisalhamento simples) é rotacional, ou seja, um aumento na taxa
da deformação provoca uma rotação dos eixos x e z em torno de y. Nas zonas de
cisalhamento predomina o cisalhamento simples (também chamado de não co-axial), e a
deformação é heterogêne4 pois é mais intensa no centro da zona de cìsalhamento,
(Nicolas, 1984).
simples.

'

A deformação numa zona de cisalhamento é progressiva, ou seja, a deformaçáo
total ou finita é o resultado de uma série de pequenos incrementós sucessjvos de
deformação cisalhante. Esta deformação progressiva rorna possível a coexistência de
estruturas formadas em diferentes estágios e, portanto, com diferentes estilos. Estas
diferentes estruturas podem ser interpretadas, erroneamente, em termos de. deformação
polifásica.

o

aparecimento e desenvolvimento das zonas de'cisalhamento dúctil (z.c.d,) nãocoaxial decorre de diversos fatores relacionados ao abrandamento (strain softenig) de
incidência localizada nas rochas. Assim, a existência de anisotropias prévias, (como
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contatos litológicos), concentraçóes de flufdos, orientações preferencìais, concentrações
de
calor, etc, facilitam o estabelecimento das zonas de cisalhamento.

A foliação inicia a 450 dos limites da zona de cisalhamento mas, no seu interior,
tende a ficar paralela aos limites externos, ocorrendo, também, uma variação na taxa da
deformação dentro da própria zona. Em consequência, a foliação exibe uma geometria

sigmoidal muiro característica (Mcclay, 19g4). Esta foliação varia de caraclástica a
milonítica com a predominância de processos rupteis ou dúcteis e, consequentemente, com
o nível estrutural. A rocha é cataclástica quando predomina a cataclase ou moagem dos
minerais e a nomenclatura varia entre brecha, protocataclasito e u Itracataclasito na
classificação de sibson (1977). os milonitos são rochas onde a recristalizaçâo e a
recuperação de grãos é predominante sobre a moagem e recebem distintas denominaçöes
como protomilonito, milonito, ultramilonito e blastomilonito, no sentido de Sibson (1977).

Vários autores discutem com profundidade sobre as rochas catacÌásticas e miloníticas
como Higgins (1971), Bell & Etheridge (1973), whire et at. (1980) e white er at. (1982).
Nas zonas de cisalhamento dúcteis (z.c.d.) podem ocorrer, ainda, dois tipos de
estn¡turas planares: superfíciesS-cebandasdecisalhamento.AsestruturasS-C(Lister

e Snoke, 1984; shimamoro, 1989), sao

dadas por relaçóes discordantes da foliaçäo
milonítica ("s") com uma nova foliaçâo (denominada de "c"), sincrônica à ',s". com taxas
de deformação muito elevadas (por exemplo, no centro da zona de cisalhamento) os
planos s e

c

tornam-se subparalelos. As bandas.de deformação ou de cisalhamento (Burg,
1981) são faixas estreitas, constituídas por uma trama anastomosada de material fino,
recristalizado, que grada lateralmente para zonas menos deformadas. As estruturas S/c
são características das zonas ou bandas de cisaihamento.

Os elementos lineares nas z.c.d. estão representados pelas lineaçôes de estiramento,
impressas no plano ry e indicando o eixo x, paralelo a direção do cisalhamento (Malavieille

al.' 1984). Podem ser devido a elongaçâo de minerais metamórficos, barras de quarrzo,
boudiw, lentes estiradas, seixos de metaconglomerado, pillowJavas, oólitos, sombras de
et

pressão, etc.

As dobras em z.c.d com elevada taxa de deformação apresentam eixo paralelo a
lineação de estiramento (segundo o eixo X), eixo segundo y e com eixo curvo, esras
últimas denominadas "em bainha', (Cobbold & euinquis, 19g0; Henderson, 19gl; Faure &
Malavieille, 1980; Mattauer & Mercier, 19g0). As dobras segundo os eixos x e y
apresentam estílo isoclinal ou fortemente assimétrico (monoclfnicas) e säo intrafoliais. As
dobras em bainha são dob4as cônicas.

o

tamanho das dobras é variável, mas predominam
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as de porte métrico a centimétrico. euanto à geração, Bell

& Hammond ( lgga) colocam

que as dobras podem ter eixos em qualquer direção e que, progressivamente, com a
evolução da deformação cisalhante, os eûos tendem a rotacionar ou encurvar segundo o
eixo X e os planos axiais tendem a se tornarem paralelos ao plano
ry.
Diversos critérios cinemáticos ou rotacionais permitem identificar o sentido do
cisalhamento. Nas zonas de cisalhamento dúctil (z,c,d.) estes indicadores cinemáticos são o
aspecto sigmoidal da foliaçáo, a relação geométrica entre os planos s-c, vergência de
dobras assimétricas intrafoliais, porfiroclastos com sombras de pressâo assimétricas,
porfiroblastos rotacionados, bandas de cisalhamento e micas com forma sigmoidal
(Simpson & Schmid, 1983; Simpson, 1986; passchier & Simpson, 19g6).

4.2. Evolução estrutural da transição cráton-faixa de dobramentos

t

A primeira fase (Dp-1) na Faixa Araçuaí é pouco conhecida. Está ligada a formaçâo
xjstosidade sp,l presente apenas em ocasionais micrólitons da foliaçáo so e
" T.a
*identificada
apenas no ddmínio transicional e interno. Esta fase foi quase que inteiramente
transposta pela fase Dp. Loeqf mente, observa-se, em alguns micrólitons, que sp- é
1
subparalela a um bandaniento primário (so). uma fase inicial de deformação, com as
características da fase Dup-i na área estudada, tem sido descrita em diversos cinturöes
dobrados e geralmente interpretada óomo originada por um dobramento isoclinal regional,
com formaçâo de SO-1 e posterior transposiiåo pela fase subsequente. Na área estudada
não se encontram evidências que permitam pressupor um dobramento isoclinaì
generalizado para a fase Dp-1, sendo provável que esta fase esteja relacionada a um
estágio inicial de um cisalhamento simples subhorizontal, que teria gerado a superfície So1 em

caráter localizado e com poucas dobras associadas.

\
t

Desta forma, acredita-se que as fases Dp-t Do correspondam aos estágios inicial e
"
final de uma deformação progressiva, .o- urn impoitante
componente de cisalhamento

(
,\

simples. Assim, a fase Dp-1 pode ter gerado a xistosidade Sp-1 nos estágios iniciais dos
thrusts, preferencialmente na parte internd da faixa de dobramentos e, posteriormente, foi
transposta pela foliaçäo So, num processo contínuo quando a tectônica tangencial foi mais

I

intensa. Desta forma, a superfície sp-1 é considerada com'o uma manifestaçäo precoce da
xistosidade principal (so), visível em micrólitons da so, em litologias incompetentes ou,
eventualmente, como xistosidade paralela ao acamamento (So) em litologias competentes.

19ó

I

,,
:

I

i-

A

segunda fase (Do) é a mais importanre da Faixa Araçuaí e seus erementos
eslruturais caracterísricos são: foliação so, lineação de estiramento (\) e dobras de estilo
e porte diversos. A foliação So aparece, às vezes, como uma foliação milonftjca,
geralmente anastomótica, envolvendo pods (porções menos deformadas), porfiroclastos
com sombras de pressão e geometria sigmoidal, associada a zonas de cisalhamento dúctil
ou dúctil-rúptil. A so aparece, também, como uma clivagem ardosiana, especialmente em
metassiltitos do Grupo Bambuí e do supergrupo Espinhaço (Grupo conselheiro Mata) ou
como clivagem de fratura em quartzitos do Grupo Diamantina, quando associada a dobras
regionais assimétricas. Em Iitologias pelíticas dos domínios transicional e interno a Sp

pode ocorrer como clivagem de crenulação apertada, mostrando micrólitons, com a Sp_t
preservada no seu interior. No Complexo Salinas e Grupo Macaúbas a so ocorre como
xistosidade penetrativa.

O esquema geral de evolução da fase DO é de zonas amplas, pouco deformadas
(com dobras assimétricas de eixo aproximadamente norte-sul) separadas por zonas de
cisalhamento ruptil-dúctil. Desta forma, no estágio precoce, desenvolveu-se a superfície
sp-1, em determinadas camadas ou porçôes específicas do cinturão, representando
manifestaçöes iniciais, provavelmente subhorizontais, dos rltrusts. com a progressividade
da deformação, desenvolveu-se a foliaçáo SO, com características milonfticas nas zonas de

cisalhamento e como clivagem ardosiana, clivagem de fratura ou xistosidade penetrativa
em regiões dobradas. No estágio tardio de evolução da DO, estabelecem-se falhas inversas
ou de empurráo que truncam dobras de eixo norte-sul (fig"6\C,.76, g2A).

A figura 87 apresenta um mapa das principais dobras da fase Do e distribuiçâo da
foliação

SO

na área pesquisada.

lineação de estiramento (h) é a feição estrutural mais característica da Faixa
Araçuai sendo encontrada também na borda do cráton do sáo Francisco (fig. gg). A

A

orientação preferencial é ESE ou ENE, sendo perpendicular a direção da xistosidade so e
interpretada como uma lineação "a" (uhlein et al.,, l9g6a), correspondendo ao eixo X do

elipsóide de deformação (Mattauer et al., 1977; Bryant & Reed; 1969; Escher &
watterson, 1974;"Mallavielle et al.; 1984; Brunel, 19g6; Mclelland, 19g4). Ela é definida
pelo alongamento dos minerais metamórficos (sericita/muscovita, quartzo, cianita, biotita,
silimanita, calcita), estiramento de seixos de metaconglomerados, barras de quarrzo,
estruturas colunares de rochas incompetentes intercaladas em rochas competentes (p.ex.
quartzito ferruginoso dentro de quartzito puro, calcissilicáticas dentro de biotita-quartzo
xisto), quartzo fibroso em fraturas de tração, oólitos estirados e alongados, estrias, etc (fig.
89)' Ela é especialmente desenvolvida quando a Sp apresenta-se subhorizontal e associada
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a zonas de cisalhamento dúctil ou rúptil-dúctil, mas também ocorre quando
a So é plano
axial de megadobras vergentes para oesle.

As dobras relacionadas a deformação princípal (Do) apresentam estilos variados.
Quando associadas à zonas de cisalhamento dúctil, ou rúptil-dúctil, elas sáo de pequeno
porte, isoclinais, intrafoliais e fortemente assimétricas ou monoclínicas, com
eixo N_s até
E'w, às vezes paralelo a lineaçáo de estiramento, caracterizando as dobras do tipo ,,b,,
e
"a", segundo Mattauer & Mercier (19g0). são dobras similares, apresentam algum
espessamento apical e são geralmente da classe 2 (Ramsay, 1g67). Em
zonas de
cisalhamento subhorizontais apresentam-se como dobras recumbentes com
So de plano
axial. Dobras em bainha ou dobras com o eixo curvo foram identificadas em litoÌogias
carbonáticas do Grupo Bambuí, junto a serra do cipó, em pedreiras na região
de cardeaì
Mota (Magalhães, 1988) e Rocreador (Baceìlar, 19g9). Também foram identificacìas
por
Herrgesell e Pflug (1985) e Harrmann (19g5) em itabiritos da borda leste
da serra do
Espinhaço Meridional.
As megadobras da fase Do apresentam porte quilométrico e podem ser facilmente
identificadas nos mapas regionais (fig. 87). Destacam-se o anticlínório da Serra
do Cabral e
o sinclinal de Buenópolis no domínio cratônico, assim como o anticlinório de
Gouveia,
sinclinório de Conselheiro Mata e o anticlinório de Itacambira-Porteirinha no
domínio
transicional. No domínio interno, a falta de camada-guia, a fàlta de mapeamentos
detalhados e a maior presença das zonas de cisalhamento dúctil, dificulta a identificação
das grandes estrururas dob¡adas. Sáo megadobras assimétricas vergentes para
oeste, às
vezes simétricas, geralmente da classe IB e IC. podem ser classificadas
como dobras,
concêntricas, formadas pôr deslizamento flexu¡al. são classificáveis, também,
como

ortorrômbicas em quartzitos do supergrupo Espinhaço (pertencentes as classes l,c
e 2) e
assimétricas, de flanco invertido, no. Grupo Bambuí e no Grupo Macaúbas
da região do
Rio vacaria. o plano axial apresenta-se íngreme, com forte mergurho para reste
em
litologias quartzíticas do supergrupo Espinhaço e com mergulho menor nos metassiltitos
do Grupo Bambuí, até posição quase recumbente (15 a 30o para leste) no Grupo
Macaúbas.

Lineaçóes de intersecçâo so x So, com orientação N-S ou NNE-sSW e caimento
suave, são características na Faixa Araçuaí e interpretadas como lineaçóes ,'b',,
longítudinais a faixa e paraleras aos eixos das dobras assimétricas regionais.

A

fase DO

é

associada

a um importante evento de cisalhamento simples,

cujas
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evidências sâo:

foliaçào principal (so) com direçâo norte-sul ou nordeste-sudoeste, geralmente
subhorizontal, com lineação de estiramento (lineação,,a") para leste;
- estrutura em homoclinal, com poucas dobras associadas;
- metamorfismo inverso, ou seja, aumenlando para o topo da sequência.

Estas feiçoes descritas acima sáo frequentemente caracterizadas em outras
regióes

orogenéticas do globo e fepresentam um mecanismo de espessamento
crustal por
empilhamento de thrusts e nappes (Shackleton & Ries, 19g4; Martauer, 19g6;
Coward,

1984; Boyer

& Elliot,

1982; Daly, 1988).

Exisrem diversos critérios meso a microscópicos que indicam a importância
do
cisalhamento simples na fase Do. os mais importantes e frequentes são
os seguintes (fig.
e0):
- fendas de extensão sigmoidais, preenchidas por quartzo;

-

sombras

de

pressão assimétricas

e

fraturas antitéticas nos seixos

dos

metaconglomerados;

porfiroblastos rotacionados;
- geometria sigmoidal da xistosidade SO com superffcies S-C em bandas de
cisalhamento;
- xistosidade so mironítica, com formação de porfirocrastos, sombra
de pressão e
-

subgräos;
- seixos com geometria sigmoidal;

- formação de estruturas colunares em rochas incompetentes
com o eixo paralelo a
lineação de estiramento;

- fendas de

extensão em seixos de carcário do metadiamictito, preenchidas por
quartzo, com geometria sigmoidal.
- boudins assimétricos em veios de quartzo subparalelos
a SO;

- estrias e lineaçáo em veios de quartzo paralelo a

A terceira

fase identificada

SO.

(Dp+t)

corresponde a dob¡as abertas, assimétricas e
com clivagem de crenulação ou clivagem espaçada de prano axial (fig.
91). observa-se que,
no domlnio cratônico, ela orienta-se N-s; 70 a g0oE. No domínio transicional parte
e
do
domínio interno, ela é subme¡idiana com mergurho de 40 a 70a para sw ou NW,
relacionada a dobras com vergência para.E. provavelmente esta mudança
na vergência
relaciona-se com um anteparo cratônico, talvez a borda do

n/

Espinhaço.
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5. l\letamorlìsmo

A caracterização de sucessivas fases deformacionais e metamórficas

na

Faixa

Araçuaf foi realizada em função de análise microtectônica, com lâminas delgadas e
detalhadas observações de campo. Identificou-se três fases deformacionais, já descritas, e
três fases metamórficas, denominadas de M1, M2 e M3.

o .primeiro metamorfismo (M1), ligado a foliaçáo sp-1, é relativamente

pouco

conhecido, devido a pequena ocorrência da respectiva foliação. Na regiáo do córrego
santana (NW ¿e Virgem da hþa) e arredores de capelinha identificou-se quartzo e
biotita nos planos sp- 1 Na região do Ribeirão da Folha identificou-se, também, cianita.
Estas observações sugerem que o metamorfismo M1
talvez, o início da fácies anfibolito.

'

foi da fácies xisto verde,

atingin<ìo,

segundo meramorfismo (M/ está ligado a principal foliação da Faixa Araçuaí,
designada de So e denominada de foliaçáo de transposição. pode-se demonstrar, por

o

evidências de campo e microscópicas, que a xistosidade so é subparalela ou faz um ângulo
em relação ao acamamento (So) em quase todas as unidades estratigráficas da faixa. A
segunda fase metamórfica apresenta condições crescentes de temperatura e pressão, desde
o estágio anquimetamórfico, nas camadas horizontais do Grupo Bambuí (domínio

cratônico), até a fácies anfibolito, no complexo Salinas (domínio interno), passando pela
fácies xisto verde que compreende o supergrupo Espinhaço e parte dos Grupos Bambuí e
Macaúbas (figura 92).
Os principais minerais sintectônicos em metassedimentos pertencentes à fácies xisto
verde são o quartzo, sericita, clorita, especularita e cianita (esta já indicando condiçóes

mais elevadas de pressão) e albita, clorita, epidoto e tremolita-actinolita em xistos verdes
lnelabasálticos. Herrgesell (1985) descreve ainda, cloritóide e stilpnomelano, como
minerais sintectônicos na fácies xisto verde alto em metassedimentos e metawlcânicas
ácidas, respectivamente. Na fácies anfibolito destacam-se, nos metassedimentos, granada,
estaurolita, silimanita, andaluzita, cordierita, geralmente como porfiroblastos e muscovita,
biotita e quartzo, como integrantes da matriz. Em anfibolitos destacam-se hornblenda,
plagioclásio (andesina-oligoclásio), epidotos, clorita, tremolita:actinolita e titanita.

As figuras 93,94, 95 e 96 ilusrram alguns aspectos petrográficos das principais
litologias da ârea de pesquisa.
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granada

é

amplamente distribuída

e

fo¡:ma, em geral, porfiroblastos sub_
arredondados, às vezes estirados, ricos em inclusóes orientadas de quartzo e opacos. possui
hábito geralmente xenoblástico, porém, às vezes, é idioblfutico, com bordos livres de
inclusões, sugerindo recristalizaçao nos bordos, em uma fase estática, provavelmente Iigada
a efeitos térmicos. As granadas apresentam inclusóes rotacionadas em forma de ,,s,'
(granadas rotacionais) ou mesmo mostram paralelismo entre a foliaçáo inlerna
e externa
(fig. 96,{ B). Localmente observa-se sombra de pressáo, indicando um desenvolvimento
pré a sintectônico para estas granadas, em relaçáo a foliaçäo so. Segundo Monteiro (19g1
¡¿ Pedrosa Soares, 1984) sua composição é próxima da almandina.

A

cianita é um mineral sintectônicl caracrerísrico da borda leste da Serra do
Fspinhaço e também clo domínio interno, especialmente próximo a Itamarandiba,
capelinha, Ribeirào da Foiha e a oeste de virgem da tapa. ocorre geralmente alongada e
definindo a lineaçáo mineral ou em agregados fibro radiais pós-cinemáticos a foliação si
(fig. e6G, H).

A estaurolita apresenta ocorrência mais restrita do que a

granada e foi observada

como cristais xenoblásticos, conl nítido pleocroismo amarelado, poiquilítica e sintectônica
a so. ocorre, também, como porfiroblastos idioblásticos, com dimensoes de I até 5 ou g
cm, às vezes exibindo macla da cruz de Santo André e com disposição aleatória em relação
a lineação mineral (origem pós-cinemática), ligada a um metamorfismo térmico (fase
estática).

A cordierita ocorre como porfiroblastos poiquilíticos ou como cristais menores,
sem inclusóes. A ocorrência de sombra de pressão e o alongamento do eixo maior dos
porfiroblastos de cordierita com a lineação mineral indica que parte é sintectônica,
(Litwinski, 1985; costa, 1987). Entretanto, é comum observar que alguns porfiroblastos
mostram eixo maior divergente da lineação mineral, atestando um caráter pós-tectônico. A
andaluzita é descrita por costa (1987 e 1989) como porfiroblastos sin a pós-tectônicos em
relaçáo a foliação dominante.

A silimanita

ocorre preferencialmente como fibrolita (pedrosa soares, 19g4) em
novelos e, também, orientada segundo a lineaçäo mineral.

Muito característico para os mica xistos do Complexo Salinas são porfiroblastos de
biotita (fig.9óc, E, L) que se apresenram de duas maneiras: porfiroblastos poiquilfticos,
ricos em halos pleocróicos e com hábito xenoblfutico e seçöes amebóides ou com bordos
"esfarrapados". ocorre alongada, definindo

a lineação mineral

(\),

sugerindo origem

212

sincinemática à foliação principal. Um segundo tipo de porfiroblasto de biotita mostra
hábito idioblástico, contatos retos e quase nenhuma inclusão. As relaçóes indicam que seja
pós-cinemático e provavelmente desenvolveu-se a partir de um aquecimento termal (fase

estática). Destacam-se , ainda, nos biotita xistos dos arredores de Araçuaí, estnrturas
arredondadas, globulares e com diâmetro centimétrico, denominadas de "moscas" (Pedrosa
Soares,.1984) e constituídas por núcleo de quartzo poligonizado envoltos por alguma
biotita (fig.96F). São interpretadas como devido ao metamorfismo de contato, entretanto,
algumas observaçÕes mostram que elas ocorrem alongadas segundo a lineação mineral,
sugerindo orìgem sintectônica.

-

Observaçóes microtectônicas da foliação SO, especialmente no plano

XZ, indicam

natureza milonítica. Isto é claro em quartzitos, metaconglomerados e metadiamictito do

Supergrupo Espinhaço e Grupo Macaúbas, onde seixos e grânulos funcionam como
porfiroclastos (fig.9aB,95C), achatados e contornados pela folíação, mostrando sombras
de pressão e extinção ondulante, os quais são envoltos por quartzo finamente poligonizado,
indicando processos de recuperação (Bell & Etheridge, 1973). Moraes (1932) denominou
os metadiamictitos do Grupo Macaúbas como ''filonitos conglomeráticos". Nos filitos e
mica xistos do Supergrupo Espinhaço e Grupo Macaúbas a recristalização metamórfica
sin-S^
p mascara as evidências de milonitização, assim como nos biotita xistos
porfiroblásticos do Complexo Salinas. Entretanto, nos granitóides sintectônicos e
anfibolitos (como na região de Ribeirão da Folha), observa-se porfiroclasto contornado
pela foliação SO e texturas protomiloníticas e miloníticas (fig.96K).

't

f'\

O metamorfismo M2, ligado a foliação principal, é, na quase totalidade da área
estudada, do tipo banoviano (média pressão e temperatura) com formação de granadaestaurolita-cianita-sillimanita (Renger, 1970; Pedrosa Soares el al., ß8a). Na região de
Itinga, o cinturão metamórfico é do tipo abuhtma (baixa pressão e alta temperatura)
caracterizado pela sequência mineral andaluzita-cordierita-silimanita (Cos(a, i987; 1989),
desenvolvido na mesma superfície tectônica principal (SO). Estudos geotermobarométricos (Costa, 1987) mostram que pressão e temperatura decrescem de 5,5
kb/5004C desde a zona da cianita a noroeste de Virgem da Lapa até 2,5 kb/74æC,
próximo a Itinga. Estes aspectos permitem considerar a Faixa Araçuaí como de duplo
metamórfico (Pedrosa Soares, 1989). A modificação no gradiente metamórfico da
,regime
f¡ixa de dobramentos deve-se, possivelmente, a onda de calor gerada pela intrusáo de
granitóides sintectônicos a tar di+ectônicos, durante o cisalhamento simples, ao longo da
fase DO.
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t

ì(¡
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o

terceiro metamorfismo

(Mj)

está associado as clivagéns de crenulação sp+
1, gue
curvos, às vezes anastomosados, mostrando biotitaj sericita,

fo¡mam planos espaçados e
clorita e óxidos de ferro alinhados nestes planos e sugerindo que as condições
metamórficas atingiram a fácies xisto verde. Às vezès observa-se que os planos de sp+1
de4ormam os porfiroblastos de biorita e as "moscas" no complexo salinas (fig. 96E, F).

z

Identificou-se, ainda, modificaçóes mineralógicas relacionadas

a

um

retrometamorfismo, como por exemplo, alteraçáo da granada e biotita para clorita e óxidos
de ferro, do diopsídio para tremolita e epidotos, hornblenda para actinolita, granada nas
calcissilicáticas para epidotos e carbonaro, etc. Este fenômeno, já relatado por pedrosa

soares (1984) e Monteiro (1986), constitui um retromeramorfismo (diaftorese) para
condições da fácies xisto verde. Provavelmente esse evento retrometamórfico está
associado a fase Dp+ 1.
segundo Pedrosa Soares ( 1984) o metamorfismo de contato e o metassomatismo
por ocasiáo das intrusões graníticas pós-tectônicas de coronel Murta provocaram
transformaçóes de desidratação e descarbonatação (biotita para hornblenda, hornblenda
para diopsídio, etc.), turmalinização e microclinização.

A figura 97 mostra um diagrama de relação entre a deformação

e o metamorfismo e

a tabela 19 mostra as fases minerais e suas relaçöes com as fases de deformação tectônica.
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Na Faixa Araçuaí

\

T

observa-se uma superposiçáo anormal de terrenos mais
metamórficos dobre rerrenos menos metamórficos, caracrerizåndo um gradiente
metamórfiib inverso. Este fenômeno ocorreu ao longo da fase Dp, portanto relacionado
a
zonas de cisalhamento rúpteis-dúcteis. Em vários cinturões orogênicos tem sido
identificada a existência de metamorfismo inverso, frequentemenre associado a
colisào
continental de placas litosférjcas, como, por exemplo, o cinturão dos Himalaias, Alpes,

cinturão caledoniano da Escandinávia e Apalaches (simóes, 19g9; Morales, 19g9).
Diversos modelos postulam que o padráo metamórfico invertido é consequência
de
empurroes de rochas mais quentes sobre um substrato mais frio, influenciado ainda pelo
aquecimento adicional devido ao cisalhamento ou devido a intrusão de material granítico.

o cinturão

Himalaiano mostra uma evolução tectono-metamórfica complexa, com.
subducção de crosta oceânica e metamorfismo de alta pressão na zona de sutura;
metamorfismo de baixa pressáo e alta temperatura próximo do arco magmático,
metamorfismo barroviano impresso principalmente nos metassedimentos da margem
passiva, e também metamorfismo inverso devido ao empilhamento tectônico (l-eFort,
1986; Barnicoat

& Treloar,

1989).
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6. Rochas Granif óides

ó.1.Introdução

Rochas granitóides são observadas na porçáo nordeste da á¡ea estudada,
frequentemente intercaladas nos metassedimentos do complexo salinas e, também,
constituindo extenso batólito no extremo leste, com caracterÍsticas sin a pós-tectônicas em
relação as principais deformações do Ciclo Brasiliano (Siga Jr., 19g6).

As principais referências sobre rochas graníticas e granitóides no lesle de Minas
Gerais, são dadas por Haru (1870), Guimarães (1925) e Moraes (1g37) in Litwinski (19g5).
Posterio¡mente Grossi sad ( 1968) reuniu, no Mapa Geológico de Minas Gerais, rochas
graníticas da região de Medina, Taiobeiras, coronel Murta, Rubelita e salinas com a
denominaçáo de Complexo Granitóide de Medina.

Almeida et al. (1978) reconheceram grandes batólitos de rochas granitóides na
região do Médio Jequitinhonha, admitindo tratar-se da exposiçáo da infra-estrutura prébrasiliana. schobbenhaus

Doce), discriminam

4

Fi et al. (1978), no mapa geológico ao milionésimo (Folha Rio
tipos de granitóides de estruru¡a isotrópica ou porfirítica,

considerando-os intrusivos no final do ciclo Brasiliano (entre 700 a 550m.a.).

o

projeto

Radar ( 1978), mapa geológico do nordesre de Minas Gerais (escala 1:500.000),
correlaciona grande parte dos granitóides da área pesquisada ao Grupo paraíba,
caracterizando-os como biotita gnaisses granatíferos, migmatitos e biotita gnaisses.
Fontes ¿t al. (1978) utiliza¡am a denominaçáo info¡mal de complexo Granitóide Associaçäo Barbacena/Paraína do sul para a grande variedade de granitóides mapeada no
Projeto Jequitinhonha. Estes autores identificaram sete tipos, tendo por base caracteres

texturais

e

petrográficos,

a

saber, granitóides porfiroblásticos, augen granitóides,
granitóides granatíferos, granitóides de composição tonalítica, granodiorítica e granítica e
granitóides indiferenciados. Foram individualizados, também, corpos charnoquíticos
(provavelmente magmáticos) de caráter essencialmente porfiroblástico, que ocorrem sob a
forma de stocl<s e batólitos, incluidos pelos autores no complexo charnoquítico da
Associação Barbacena/Paraíba do Sul.

sá (1977)' através de estudos geológicos, geoquímicos e geocronológicos sobre os
granitóides do Vale do Rio Piauí, concluiu pela natureza alcalina dos corpos, relacionandoos à intrusões pós-tectônicas do Ciclo Brasiliano.

2t'7

silva e¡ ¿/. (1983), por ocasião do mapeamento realizado pelo Projeto Radam-Brasil
para os
na Folha Rio Doce (1:1000.000), propusefam a denominação de complexo Medina
granitóides em questão e individualizaram oito tipos petrográficos e texturais, ressaltando
que os contatos entre os diferentes tipos são transicionais'
(198a) e Litwinski (1985) fazem uma sfntese dos granitóides
porfiroblásticos, augen-granitóides, granitóides granatíferos, granodioritos e tonalitos,
sugerindo que alguns são plutóes intrusivos do Ciclo Brasiliano, enquanto que outros säo

Almeida

& Litwinski

anatéticos e autóctones. Segundo os autores acima, os granitóides em questão sofreram
metamorfismo do fácies anfibolito, responsável pela formaçáo de granada (almandina),
silimanita e cordierita e, posteriormente foram retrometamorfisados'

lnda et al. (1984) englobam esles granitos regionais sob a denominação de
Complexo Granitóide de Minas Gerais e Esplrito Santo, individualizando granitóides tipo
PXY (granitóides porfiroblásticos, augen granitóides e granitóide granatífero, às vezes com
silimanita e cordierita) de idades incertas, desde o Ciclo Transamazônico até o Ciclo
pósBrasiliano. Destacam ainda, granitóides tipo PPY, intrusivos e ligados a fase tardia ou
tectônica do Ciclo Brasiliano.
pedrosa Soares (1984) e Monteiro (1986) descrevem granitóides intrusivos (biotita
granito, muscovita-granito) nos arredores de Coronel Murta e Rubelita, respectivamente,
que deformam os metamorfitos do Complexo Salinas e causam modificaçoes
metassomáticas nas auréolas dos contatos.
da área
Siga Jr. (1986) efetuou um minucioso estudo geocronológico nos granitóides
(incluindo também a parte sul da Bahia) e concluiu que a granitogênese é de

estudada

idade Brasiliana, entre 650 a 450 milhoes de anos.

costa (1987, 1989) descreve as rochas granitóides dos arredores de Itinga,
classificando-as como diatexitos não homogêneos e homogêneos, identificando estrutura
gnáissica, sclr/reren a biotita ou granada e também, estrutura nebulítica'

6.2. Características petrográfi cas e estruturais

A fig. 98 mostra a distribuição dos diversos tipos de granitóides no setor oriental da
área de pesquisa. Procurou-se, com o apoìo da bibliografia existente e com base nos
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trabalhos de campo do autor, diferenciar tipos petrográficos e texturais dentre os diversos
granitóides existentes. Assim, identificou-se quatro variedades principais:

a) Granitóide leucocrático granatffero: predomina amplamente na região de Novo
cruzeiro, Itapé, Itinga e ltaobim. Segundo Fonles er aL (197s) esrende-se também a leste
da BR-116, ocupando a maior expressão em área dentre os diversos tipos de granitói¿es.
Apresenta cor cinza clara, é predominantemente leucocrático, com bandas incipientes
mesocráticas (devido a maior quanridade relativa de biotita). Apresenta-se cortado por

mobilizados quartzo-feldspáticos, geralmente pegmatóides. Estrutura nebulítica ou
scltlierc¡t a biotita e granada também é frequente. A mineralogia é feldspato potássico
(ortoclásio, microclíneo), plagioc)ásio, quartzo, biotita e granada. Acessórios comuns são
turmalina preta (afrisita) e muscovita. É, geralmente equigranular podendo apresentar-se
como porfirftico, com feldspatos em torno de 2 a 4cm. os cristais de granada atingem de 1
até 3cm de diâmetro. I-ocalmente apresenta fácies de gnaisses bandados (metatexitos) com
leucossoma na forma de vejos quartzo-feldspáticos e melanossoma rico em biotita,

definindo estn¡turas flebítica, estromática ou agmatítica (Mehnert, 1968).
b) Granitóide porfirítico: predomina nos arredores de Medina, Comercinho e pedra
Azu[, assim como a norte e leste de Teófilo Otoni. Na regiäo ao norte do Rio
Jequitinhonha, este fácies granítico apresenta-se geralmente de cor rósea, granulaçåo
grosseira, com feldspatos variando de 2 a 5cm, podendo atingir até 7cm. Apresenta bandas
descontínuas mais ricas em biotitas (mesocráticas), que permirem pefinir a foliaçáo

incipiente, assim como frequentes intercalaçoes de granitóide rosado, equigranular médio
e de granitóide grosseiro, porfirÍtico, com matriz rica em biotita (melanocrática). A
mineralogia é feldspato potássico (ortoclásio), plagioclásio, quarrzo, biotita e localmente
granada. A foliaçáo SO é observada de modo incipiente, ou através de bandas descontínuas
relativamente mais ricas em biotitas ou através de planos de cisalhamentos espaçados que
causam um "fatiamento" do granitóide, eventualmente achatando alguns feldspatos.

Ao sul de Padre Paraíso predomina o granitóide porfirítico com matriz rica em
biotita (melanocrática) e feldspato alcalino (ortoclásio) rosado com 3 a 5 cm. A foliação é
dificilmente observável com nitidez devido a granulaçäo grosseira e homogeneidade do
granitóide.

c) Charnoquitos: foram identificados por Fontes et aL (1978) nos arredores de
Padre Paraiso e entre Teófilo otoni e Pavão, como uma faixa alongada segundo norte-sul.
os granitóides a hiperstênio são grosseiros, apresentam cor tipicamente esverdeada e são
geralmente porfiroblásticos. Macroscopicamente observam-se feldspato, piroxênio ou
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anfibólio, quartzo, biotita e granada. Diques de rochas granfticas ou enclaves de rochas
gnáissicas podem ocorrer (Silva et al., l9B3).

d)

Granitóides pós-tectônicos: são ¡epresentados, geralmente

por corpos
circunscritos de biotita granito e muscovita-biotita granito, ocorrendo próximo a coronel
Murta e Rubelita (Pedrosa soares, 1984; Monteiro, 19g6) e ainda a noroesre de padre

Paraíso (sá, 1977) e norre de comercinho (Fontes et al., l97g). são compostos
principalmente por microclina, plagioclásio e quartzo, além de muscovita e biotita em
proporçóes variáveis. os acessórios ¡eferem-se a turmalina, apatita, zircão e opâcos. sáo
leucocráticos, de granulação média a grosseira, eventualmente porfiríticos.
Os granitóides descritos mostram, em geral, contatos transicionais entre os diversos
tipos (silva et a\.,1983). o conraro enrre o complexo salinas e os granitóides é também do

tipo transicional, pois os xistos inicialmente apresentam intercalações esporádicas de
granitóides leucocráticos, os quais aumentam de frequência, enquanto que os xistos
diminuem, até ocorrer apenas os granitóides. A melhor seção para observar estas relaçöes
é ao longo da rodovia BR-367, entre Taquaral e Itaobim. A fígura 99 mostra diversas
seçoes ao longo das principais estradas da área para ilustrar a relaçâo entre o complexo
Salinas e os granitóides.

Estudos petrográficos realizados principalmente por Fonres et at. (1979), sílva et aL
(1983), Lirwinski (1985) e siga Jr. (1986), indicam, como principais minerais, o quarrzo,

plagioclásio, microclínio, biotita e granada, este último em alguns tipos especiais.
l¡calmente pode ocorrer sìlimanita, cordierita e anfibólio e ainda, sericita, clorita, calcita,
epidotos, estes últimos devido ao retrometamorfismo.

os granitóides da ârea pesquisada mostram evidências de serem, em grande parte,
sintectônicos a principal fase de deformação e metamorfismo da Faixa Araçuaí. via de
regra é possível identificar a foliação so devido as incipientes bandas ou faixas
melanocráticas (mais ricas em biotita) ou mèsmo planos de cisalhamento espaçados, que
provocam fatiamento do granitóide.

A

lineaçâo mineral, muito frequente no complexo salinas, também ocorre nos
granitóides, devido ao alongamento de feldspatos ou biotita.

os

feldspatos são frequentemente porfiroblásticos, com formas retangulares
(subidiobÌásticos). l-ocalmente, pode-se observar formas ocelares, indicando típicos
porfiroclastos conrornados pela foliação e mostrando sombra de pressão assimétrica.
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Estes aspectos permilem considerar os granitóides da ârea p"rquirudu
.oro
sintectônicos a fase Do e inrrusivos, em regime de cisalhamento simples (Brun
& pons,
1981). Assim, é possível que grandes zonas de cisalhamento tangenciais
controlaram o
posicionamento dos granitóides estudados, gerando uma morfologia
estratóide, às vezes
em ângulo forre com o trend da foliação milonítica regional, originando o falso
aspecto de
intrusões tardi a pós-tectônicas.

sá (1977), correia Neves er at. (1,97g), pedrosa soares (19g4) e Monteiro (19g6)
defendem uma origem pós-tecrônica para os granitóides do Vale do Rio piauÍ (a
sudesre
de Araçuaí) e da região de coronel Murta-Salinas. os principais argumentos
sáo : contatos
bruscos entre granitóides
encaixantes, a presença de xenóritos de quartzo-mica xisto,
veios pegmatíticos que cortam o contato entre granitóides e xistos, a conformação
circular

e

das encaixantes (observável em aerofotos), a textura dominantemente homófona
dos
granitóides, a ocorrência de prováveis roof pendants, a homogeneidade da
composiçäo
mineralógica das intrusivas no triângulo eAp e a existência de encaixantes turmalinizadas
e feldspatizadas (rn Pedrosa Soares, op. clr.
).

A

região ocupada peros granitóides é muito extensa e pouco conhecida
geologicamente. os perfis efetuados pelo autor (fig.99) indicam, assim
como as datações
geocronológicas de Siga Jr. (1986).e os estudos petrológicos de costa (19g7,
19g9), uma
origem sintectônica para uma grande parre destes granitóides (fig. 9g).

6.3. Geoquímica

Os granitóides que afloram na região nordeste da area de pesquisa foram descritos
na seção anterior. vários autores já se dedicaram ao estudo geoqufmico destas
rochas,
destacando-se sâ' (1977), silva er a/. (1983), pedrosa Soares (r9g4), Monteiro (19g6),
Dutra
et aL (1,986) e Pedrosa Soares & Siga Jr. (1987).
Silva et al. (op.cit) analisaram quimicamente várias litologias como biotita-granitos
porfiróides, granitos granatíferos, biotita granitos gnaissificados e granitóides
intrusivos.

Em diagrama QAP obtiveram composiçÕes graníticas para a grande maioria das amostras.
Em diagramas de classificação petroquímica (série de rochas), os biotita-granito
porfiróides exibem termos que vão de calcio-alcalinos até termos tipibamente alcalinos.
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Pedrosa soares & siga Jr. (1987) apresenram dados litoqufmicos de diversas
amostras dos granitos intrusivos de coronel Murta, que variam desde biotita granito,
granito a duas micas, granito pegmatóide e muscovita granodiorito. segundo estes aurores,
os granitos são alcalinos e originados por anatexia crustal de rochas dominantemente
metassedimentares.

Os granitóides granatfferos mosrram relaçoes Al2O3/Na2O + K2O + CaO e
valores de Na2o e K2o compatíveis com granitóides do tipo s (siga Jr., 19g6).
Entretanto, os demais granitóides analisados por silva et at. (1983) mostram-se ambíguos,
ou seja, os dados geoquímicos permitem posicionar estes granitóides ora como tipo S, ora
como tipo I. Segundo siga Jr. (op.cit.), isto deve-se ao número reduzido de análises
químicas disponíveis em relaçâo a enorme área ocuparta por estas rochas.

Em resumo, os granitóides sin a pós-tectônicos são, predominantemente,

de

composição granítica, variando de cálcio-alcalinos a alcalinos e originados por anatexia
crustal de rochas metassedimentares (tipo "s") conforme silva e¡ al. (19g3) e pedrosa
Soares

&

Siga Jr. (1987).
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V . EVOLUçÃO GEODI¡,iÂ]\IICA DA FAIXA

ARAçUAI: PROGRESSOS

E

PROBLEI\IAS

Em função dos estudos apresentados

anteriormente, acrescidos de dados
bibliográficos, pretende-se tecer consideraçÕes a respeito da evolução geodinâmica da
Faixa Araçuaf no segmento estudado, destacando eventos bem estabelecidos e discutindo
problemas ainda existentes. Considerando as diversas assembléias petrotectônicas
(Dickinson, 1980) depositadas no contexto da Faixa Araçuaí, parece razoâvel descrevê-la
com duas fases extensionais e uma fase colisional.
Fase extensional I

Ésta fase iniciou-se com

o

vulcanismo ácido-intermediário e sedimentaçâo detrítica
continental da Sequência Vulcano-clástica da Serra do Riacho Seco (Menezes Filho, 1980),
que aflora nos arredores de Mato Verde e Monte Azul (MG). Este vulcanismo subalcalino
provavelmente indica a individualização do n[ Espinhaço. Neste contexto, esforços
distensivos intraplaca, provavelmente ao longo de antigas linhas de fraqueza (McConnell,
1972) transamazônicas, teriam causado adelgaçamento da litosfera (Mckenzie, 1978),

permitindo que o manto e a astenosfera, sob o nf, estivessem mais próximos da superfície.

A

fase extensional

I

prosseguiu com a sedimentação das Formaçoes São João da
Chapada e Sopa-Brumadinho (Sequência Inferior do Sg. Espinhaço), que represenram a
fase de preenchimento de uma estrutura tipo rift. A morfologia da bacia é de meio-graben
ou graben assimétrico, cujo embasamento mergulha progressivamente para este, consoante

com as paleocorrentes também para nordeste e sudeste. A sequência sedimentar,
dominantemente continental, é afetada por falhas normais que envolvem o embasamento
em resposta ao processo mecânico de rifteamento (Læ Pichon et aL, 1982). Estas falhas
extensionais teriam sido desenvolvidas na direção aproximada norte-sul com esforço
tracional de ruptura segundo o eixo E-W. Entretanto, em alguns locais da bacia, o
embasamento mergulha para noroeste (Alvarenga, Ig82), sugerindo basculamentos
diferenciados com depocentros segmentados, talvezrelacionados a falhas transcorrentes EV/ (transtensão), de maneira semelhante ao rift do Recôncavo - Tucano - Jatobá (Milani,
1985). Sedimentação controlada por horst e grabens do embasamento, rápidas e frequentes
variaçÕes faciológicas e vulcanismo localizado (filitos hematíticos e clorita xistos) são
características desta fase (fig. 100).
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A deposição da Formação Galho do Miguel (Sequência Média do

Sg. Espinhaço)

ocorreu com alargamento do sítio deposicional e maior estabilidade da bacia. Este evento

rnarca uma fase

de relativa quiescência

tectônica, possivelmente associada ao
enrijecimento e esfriamento da litosfera (Mckenzie, l97B; l* pichon el al., 19gZ).

o

Grupo conselheiro Mata (Sequência Superior do sg. Espinhaço) é constitufdo,
dominantemente, por metassedimentos de origem marinho raso e plataformal. As
formaçóes são extensas e regulares, indicando relativa estabilidade tectônica da bacia,
associado

a

transgressÕes

e

regressóes, caracterÍsticas de uma sedimentação cratôniòa
ensiálica. Estas feiçoes indicam uma fase tectônica de subsidência térmica e flexural que,

geralmente, acompanha uma fase np inicial (Mckenzie, 1978 - fig. 100). por fim, um
basculamenlo tectônico enseja um evento regressivo com deposiçâo de sedimentos
continentais fluviais no topo do Sg. Espinhaço.

O

conjunto metassedimentar do Supergrupo Espinhaço

já foi

anteriormente
interpretado como miogeossinclinal (Barbosa, 1954; Pflug, 1968; pflug er a|.,1,969; pflug &
Renger, 1973) que, mais a leste, transicionaria para sedimentos eugeossinclinais.
Posteriormente, Torquato & Fogaça (i981) interpretaram o Supergrupo Espinhaço em
Minas Gerais como representativo de um geossinclinal tipo Mar Mediterrâneo, ou seja,
situado entre dois blocos cratônicos. Herrgesell & Pflug (1985), Chang et al. (1988) e
Marchak & Alkmim (1989) interpretaram o supergrupo Espinhaço como um primeiro
estágio de uma margem continental do tipo atlântico que, no seu evoluir, teria
experimentado um episódio de tectônica colisional.

Na Bahia, Jardim de Sâ et at. (1976a) e Jardim de Sá (1981) admitem que o
Espinhaço desenvolveu-se através de grandes falhas no interior de uma placa tectônica e
Moutinho da Costa & Inda (1982) sugerem um modelo de aulacógeno com
desenvolvimento através de fases alternadas de wlcanismo e sedimentação, levantamento
e subsidência, acompanhados de deformação, metamorfismo e erosáo,

Em síntese, discute-se um modelo de cunla miogeoclinal associado a evoluçáo de
uma margem continental do tipo atlântico ou um modelo de aulacógeno, ou seja, uma
longa estrutura tipo graben situada dentro do Craton do São Francisco. Miogeoclínios são
prismas sedimentares marginais aos continentes, sucedâneos dos miogeossinclinals
clássicos, com disposição assimétrica e espessuras crescentes em direçâo ao oceano aberto,

& Holden, 196ó). Aulacógenos são calhas
profundas, com cenlenas de quilômetros, geralmente assimétricas, com espessa sequência
sedimentar contemporânea à subsidência, associados ou náo a vulcanismo, intracratônicos,
a partir da quebra da plataforma (Dietz
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e estão relacionados espacialmente a geossinclinais marginais (Hoffmann et at.,

1974).

Constituem, pois, braços ou ramificaçoes intracontinentais de geossinclinais.
Fase Extensional

II

Esta fase ocorreu na passagem Proterozóico Médio a Superior e é marcada por um
tectonismo epirogenético generalizado do Sg. Espinhaço, ligado a um fenômeno de

rifteamento regional, e pelo estabelecimento de uma glaciação. Esta epirogênese
possibilitou a intrusão de.rochas básicas no sg. Espinhaço e seu embasamento, através de
fraturas de tensäo possivelmente orientadas segundo a direçào norte-sul (rearivando
antigas linhas de fraqueza intraplacas), com características geoquímicas de um
magmatismo continental. Esta epirogênese está associada a um tectonismo extensional
generalizado, interpretado como uma ampliação da fase n/ inicial e que causou uma
profunda mudança paleogeográfica e sedimentológica, com estabelecimento de uma bacia
oceânica aberta a nordeste, localmente sobre crosta oceânica (Fig. 101).

Em discordância sobre o Sg. Espinhaço, identificou-se a Formaçáo

Jequitaí

(sedimentaçäo glácio-continental pouco espessa) na área cratônica e o Grupo Macaúbascomplexo Salinas, com milhares de metros de espessura de fácies glácio-marinhas
retrabalhadas como fluxos gravitacionais e turbiditos distais, no contexto da Faixa Araçuaí.
A Fm. Jequitaí representa a sedimentaçäo glacial na borda do cráton do São Francisco,
em parte associada ao relevo positivo da margem do rift ll (fig. 101). A sedimentaçäo do
Grupo Macaúbas - Complexo Salinas representa a plataforma continental, o talude, sopé e

ainda, a parte externa da planlcie abissal, constituindo o prisma miogeoclinal de uma
margem continental passiva (fig. 101). A sedimentaçåo do Gr. Macaúbas - Complexo
salinas possui características de flysch, pois representa uma espessa sucessáo de arenitos,
calcoarenitos, conglomerados, folhelhos e argilitos 'depositailos por correntes de turbidez

ou fluxos de massa em ambiente aquoso profundo dentro de uma bacia geossinclinal
(Mitchell & Reading, 1984).
O Grupo BambuÍ representa, provavelmente, a continuidade da sedimentaçâo da
cunha mioclinal, posteriormente a glaciação, com a elevação do nível dos mares.
Depósitos gravitacionais localizados (Fm. carrancas) e interdigitação de plataforma
ca¡bonática e turbiditos finos, distais, depositados em clima quente, sobre um substrato
cratônico estável. Este embasamento estável era dividido em compartimentos alongados
na direção norte-sul por falhas normais, que provocaram subsidência mais ou menos
rápida dos diversos compartimenros (Dardenne, 1981).

<l-

o
l -Seq. Super ior
2- Seq. Mid io
r - Seq. lnfer ior

-reot*,enroc¡oGr. Mocoúbos- Comp. Sot¡nos

@

IÏîl
FIG. IOI

-

.r"^t^re¡ro

FASES EXTENSIoNAIS

I r II

srÁr-

rco

NA

fi-îl

caosr¡ ocEÂ¡rca

pRovÁv

EL

EvoLUçÃo DA FAtxa aRAçuaí.

N
N

oo

))a
Fase Colisional

Esta fase injciou-se aproximadamente, a ó00 milhões de anos (Litwinski, 1985; Siga
Jr.' 1986) com o estabelecimento de uma tectônica colisional (Herrgesell & pflug, i985;
Souza e/

al., 1986; Hartmann, 1987; Caby & A¡thaud, 1987; Chang er a/., 1988). Esta

deformação afetou todas as unidades estratigráficas depositadas anteriormente, bem como
o seu embasamento (incluindo o Supergrupo Minas, rochas supracrustais de possível idade
arqueana e rochas granito-gnáissicas), com intensidade variável, conforme a posição em
relação a faixa de dobramentos.
Esta deformação ocorreu na forma de zonas de cisalhamento e dobras assimétricas
com vergência para o craton do são Francisco. uma xistosidade principal, denominada de

Beralmente milonítica e mostrando uma lineação de estiramento para leste, sâo
elementos estruturais mais característicos desta fase colisional.
SO,

A formação de rochas nesta

os

fase restringe-se a intensa granitogênese aflorante na

extremidade leste-nordeste da ârea de pesquisa e a deposiçáo da Formação Três Marias.
Os granitóides são predominantemente granÍticos a granodioríticos, do tipo "S", com idade
variando entre 550 a 500 m.a., originados pela anatexia de material crustal (siga Jr., 1986).

O emplacemenr de parte destes granitóides brasilianos foi associado ou concomitante às
zonas de cisalhamento. o peso destas fatias ou lascas de empurrâo provavelmente
flexionou a litosfera, permitindo a formaçáo de uma depressáo junto a borda cratônica e as
fatias cavalgantes. Esta depressão originou uma bacia de antepaís ot bacia foreland (Chang
et al., 1988), preenchida pelos sedimentos da Fm. Três Marias. As litofácies identificadas
nesta formaçáo sâo sugestivas de uma molassa precoce (externa no sentido de Miall, l9?8).
CinturÕes de empurrão e dobramento como os Apalaches e os Aìpes, apresentam molassas

preservadas embacias forelaied (Hatcher, 1978; Hsü, 1979).

Siga Jr. (1986) sugere um modelo geotectônico de subducção A para a Faixa
Araçuaí, enquadrando - a num modelo de orogenia ensiálica. Algumas faixas de
dobramentos do Proterozóico superior se enquadram no modelo de orogenia ensiálica
(subducçáo A), enquanto que outras sugerem mecanismos geradores de tectônica de placas

(ciclo de Wilson), a partir do reconhecimento de associações petrotectônicas de margens
continentais passivas e ativas, bem como arcos n¡lcânicos, ofiolitos e metamorfismo de alta
pressão (Shackleton. 1986).

A Faixa Araçuaí exibe feições de zoneamento (faciológico, magmático, estrutural
metamórfico) comparáveis às faixas orogenéticas modernas.

A

e

evoluçâo estratigráfica e
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sedimentológica é compatível com a formaçäo de um "rift" e sua abertura até uma margem
tipo Atlântica na borda sE do craton do Sáo Francisco. Entretanto, a identificação do

prisma de acresção, com lascas de assoalho oceânico, melanges tectônicas e o arco
magmático, que caracterizam o domfnio eugeoclinal (Mitchell & Reading, 19g4; Hsü,
1983) são de difícil, porquanto muito especulativa, caracterizaçáo.

A

existência de rochas metawlcânicas básicas com características geoqulmicas
semelhantes à basaltos de crosta oceânica (xistos verdes metabasálticos do Grupo
Macaúbas), assim como rochas meta ultrabásicas tectonicamente embutidas no Complexo
salinas da região de Ribeirão da Folha (Pedrosa Soares et al., 1990), são elementos
sugestivos de que

a segunda fase extensional levou à formação, localmente, de crosta
oceânica (fig. 10i). Estas rochas poderiam representar remanescentes de um oceano
obductado (ofiolitos desmembrados?) faltando, entretanto, rochas de alta pressào
comprovando a subducção. Faltam, também, dados petrológicos mais precisos sobre estas
rochas verdes, entretanto parece que elas representam indícios locais de crosta oceânica na
Faixa Araçuaí.

As feiçöes esrruturais identificadas neste trabalho apontam para um modelo de
cisalhamento simples progressivo tangencial, com cavalgamento e empurröes de leste para
oeste, em direçâo ao craton do São Francisco. A ocorrência de metamorfismo de pressóes
baixas, a leste da cidade de Araçuaí, e sua evoluçáo a um tipo bárico de pressoes
intermediárias associado a metamorfismo inverso, é compatível com a orogênese
himalaiana, ou seja, com mecanismos de espessamento crustal oriundo do cavalgamento de
massas siálicas (colisão entre dois segmentos de crosta continental?) na continuidade do
processo. As duas massa continentais envolvidas nesta colisão seriam representadas pelo
Cráton do São F¡ancisco, a oesre, e pelo Cráton do Oeste do Congo (fig. 102). A
continuidade dos dois crátons (100 a 200 km mais ao norte) impede que, nesta porçáo da
Faixa Araçuaí, o rifteamento e, consequentemente, o encurtamento durante a colisão,
tenham sido de grande amplitude.

os granitóides sintectônicos do ciclo Brasiliano, geralmente a duas micas e com
silimanita, granada e cordierita, são calco-alcalinos a alcalinos, peraluminosos, variando de
sieno a monzogranitos, com elevadas razoes sr87/sr86, o qu" indica origem a partir da
fusão de sedimentos pelíticos (tipo S) (Siga Jr., 1986). Estes granitóides são característicos
de zonas de colisão continentaì ou dos cinturões de cizalhamento dúctil intracratônicos
quando, em ambos os casos, a crosta continental encontra-se tectonicamente espessada, o
suficiente para refundir em profundidade. Silva et at. (1983) descrevem tonalitos, quartzo

dioritos a hornblenda e granodioritos, designados como "Suite Intrusiva Galiléia", sin

a

231

\o.

w

-""/

coN oo

J-+

L E OE
T----:_----it

I ^Uocros Mcso¡grco! r

J

OA

C.noZóiçq!

Couerturos crotõ¡rcos do protcro¿óico Sugcrror
Supergrr.rpo W - Congo moôocltnol ou dobrodo
Sugcr0rupo Sõo Fronc i¡co mongclrnol gu dobrodo

Fl
|
l-^
- - |

do prot.
Sot inor

Sèdimcntoçõo geo¡sinctinol
Grupo Mocoúbo!

Iil

/Comptc¡o

or'onirogönc

sc tipo

Supcrior

Compt?xo Jcquirinhonho

[=;.1

,,S,,

dc ptotoformo do p¡ot. Mdóio o
lì--Tll Coucrruro.
Þ9. ! p tnhoço Ê Moyotr|bc

Supcrio¡

È.

lzl z'I

Embosomento ArquGono
Bros r lrono / Ponofr icono

lil

oo.ínio Tronsomo¡õnico dc .nóóro o olto grou com ¡ûctcos

/

Tron¡omozónico rcjuvcncscrdo

no

ciclo

orqu.ono3

Q autocó9cno do porornr.¡m
@ Forxo Aroç uoí
Q Forxo do Congo Ocidrntqt
..

F IG,

IO2 - MAPA GEOLóCtCO ESOUEMÁTICO
DO CONGO OC IDENTAL .
DE
^o^pr^oo
fñ0xPETlE t ¡9ô0 l.

OA FAIXA ARAgUAÍ E qÂ
KIRX^ N ( t98?l

FAIXA

E EoUOZOUt¡ou

a

232

tardi lectônica ao Ciclo Brasiliano, situados ao sul da área de pesquisa, próximo a
Governador Valadares. Estes granitóides calco-alcalinos poderiam corresponder aos
granitóides I Cordilheranos (Pitcher, 1983), tfpicos de margens conrinenrais ativas.
Entretanto, faltam estudos petrológicos mais específicos.

Em resumo, identificou-se, na ârea pesquisada, assembléias petro-tectônicas
características de uma margem continental passiva que teria sofrido um processo
colisional, depois de uma subducção do tipo A ou subducção de crosta oceânica de
tamanho ¡eduzido. Este processo colisional induziu um espessamemto crustal e uma
granitogênese do tipo S, com porçóes localizadas de granítóides calco-alcalinos do tipo I,
possivelmente associados a fusão de porçóes de crosta oceânica. Existe uma série de
feiçóes sugestivas de um modelo de rifteamento, formação de uma margem passiva e seu

poslerior fechamento por subducção e colisáo entre duas massas cratônicas, de maneira
semelhante aos cinturÕes Apalachiano, Alpino e Himalaiano, com a diferença que a
abertu¡a oceânica teria sido muito ieduzida. Entretanto, faltam ainda muitos dados
petrológicos e geofísicos para reduzir o nível especulativos deste modelo (fig. 103).
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vr SÍNTESE
1.

SOBRE O SG. ESPTNHAçO NO BRASTL CENTR

{L

Introduçáo

O Supergrupo Espinhaço é uma das mais importantes unidades litoestratigráficas da
ârea de pesquisa, constituindo o segmento meridional da serra homônima. Entretanto,
ocorre também, no Alto Rio Pardo, no prolongamento setent¡ional da serra do Espinlaço
e na regiåo da Chapada Diamantina (fig. 10a). O primeiro destes domfnios está localizado
na região lindeira entre Minas Gerais e Bahia, enquanto que as outras duas áreas de
ocorrência inserem-se na geologia do Estado da Bahia. o objetivo deste capítulo é
descrever o arcabouço estratigráfico, sedimentológico e estrutural do Supergrupo
Espinhaço nos diversos domínios citados, procurando esboçar uma evolução geológica
integrada. A grande extensão do sg. Espinhaço, sua ocorrência em diversos ambientes
geotectônicos e sua complicada evoluçäo lito-estrutural, sujeito a diversas interpretações,
justifica esta tentativa de sfntese geológica.

A geologia regional da porçáo central da Bahia (fig. 105) está inserida no inrerior
do Cráton do São Francisco, na concepçâo de Almeida (L977). O embasamento do Cráton
compreende gnaisses, granulitos, migmatitos, anfibolitos, xistos e granitóides, geralmente

de idade arqueana, representados pelos Complexos do Paramirim, Caraíba, Jequié,
Guanambi-Santa Isabel (Jardim de sâ et al., 1.97 6 b). sequências supracrustais de idade
arqueana ou mesmo proterozóica säo encontradas em calhas sinformes dispersas nestes
terrenos e recebem denominações locais como complexo Jacobina, complexo Licínio de
A-lmeida, Complexo Boquira e Complexo de Contendas-Mirante (Mascarenhas, 1973; Inda
& Barbosa, 1978). Sâo unidades constituÍdas por rochas metawlcânicas básicas, formações
ferríferas, quartzitos, mármores, mica xistos, etc., metamorfisadas na fácies xisto verde a

anfibolito. Estratigraficamente acima, ocorre o supergrupo Espinhaço em três domlnios
geotectônicos distintos: o Alto Rio Pardo está dentro da faixa dobrada Araçual (Almeida ef
aL,1978); a Serra do Espinhaço Setentrional constitui uma faixa dobrada do Proterozóico
Médio (Jardirn de Sâ et aL,1976 a; Inda & Barbosa, 1978; Almeida, L977;Brito Neves ¿f
al., 1979); a região da Chapada Diamantina (ou Bacia de Lcncóis) corresponde a uma
cobertu¡a cratônica do Proterozóico Médio a Superior, constituida pelo Supergrupo
Espinhaço e pelo Grupo una, este último com as Formações Bebedouro (correlacionável
ao Grupo Macaúbas da Faixa Araçuaí) e Salitre (correlacionável ao Grupo Bambuí).
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2, O Supergrupo Espinhqço no Alto Rio pardo (MG-BA)

O Espinhaço Meridional, na alrura da cidade de Monte Azul (MG), divide-se em
dois ramos: um segue para o norte, entrando na província sáo Francisco e formando o
Espinhaço Setentrional; o outro inflete para leste e forma a Ser¡a Geral no Alto Rio
Pardo. Estes metassedimentos, predominantemente quartzlticos, foram mapeados
inicialmente por silva Filho e¡ al. (197$ e, posteriormente, estudados por r'j,meida et al.
(1978) e remapeados por Lima er af (1981).
Segundo Almeida et al. (op.cit.) o Supergrupo Espinhaço acha-se relativamente bem
exposto na região do AIto Rio Pardo, devido a presença de possantes camadas de
quartzitos que suportam as Serras de Inhaúmas, a sul da localidade de cordeiros (Ba), e do

caititú,

Tremedal (Ba). Lima et al. (1981) preferiram denominá-lo de Grupo serra
da Inhaúma, pois apesar de mostrar ligaçâo física com o supergrupo Espinhaço, apresenta
alto grau metamórfico e posição extracráton, o que, segundo os autores citados, justificaria
a denominação particular.
a sul de

A

seçäo pela Serra de Inhaúmas, enrre Co¡deiros

(BA) e São João do paraíso
(MG), mostra uma feiçáo homoclinal (fig. 106). Na coluna esrratigráfica (fig. 107),
levantada pelo autor, observa-se cerca de 500 m de metassedimentos, principalmente
quartzitos.

Na base afloram metaconglomerados desorganizados, suportados pelo grão, com
clastos de 5 a 30cm de diâmetro, polimíticos e de matriz ârcoseana, superpostos
estratigraficamente por metaconglomerados organizados, intercalados em quartzitos
grosseiros com seixos dispersos e sobrepostos por quartzitos micáceos, feldspáticos e de
granulaçáo fina a média. Para o topo, ocorrem intercalações de metaritmito, quartzito fino

e quartzo-biotita xisto, às vezes com granada, cianita e estaurolita (Almeida et aL, l97B).
Acima, predominam intercalaçoes de quartzitos de granulometria fina, média e grosseira,
com estratificações cruzadas de pequeno a médío porte, constituindo litofácies típicas de
um sistema flivial braided. A espessura total aparente é de cerca de 500 metros, ,mas o
tectonismo é intenso, o que dificulta estimativas mais reais.

Os metaconglomerados

e

organizados, com intercalaçóes de
quartzitos, são sugestivos de um sistema de leques aluviais. os meta-ritmitos, xistos e
quartzitos finos são indicativos de um ambiente lacustre ou marinho raso que teria
desorganizados
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"afogado" o sistema de leques aluviais. o topo da coluna representa um sistema fluvial
braided, indicando uma evolução regressiva. A figura l07A indica um modelo deposicional
e paleoambiental para os metassedimentos do supergrupo Espinhaço da Serra da Inhaúma

(Alto Rio Pardo). As litofácies identificadas sugerem uma correlação com as Formaçoes
sopa-Brumadinho e são João da chapada do setor meridional do supergrupo Espinhaço
(Sequência Inferior).

Estruturalmente, os metassedimentos da Serra da Inhaúma mostram feiçáo
homoclinal com direção NE e mergulho para SE. Duas xistosidades ou foliaçóes foram
identificadas ao longo da seçäo. A so-1 ocorre localmente, em xistos e metaritmitos, dentro
de micrólitons da so. Esta superfície (so) é dominante, tanto nos xistos como nos
quartzitos, aproximadamente paralela ao acamamento So. Está associada a uma lineação
de estiramento mineral (1") orientada, em geral, para leste (fig 106). A so é plano axial de
dobras assimétricas, com vergência para NW, que mostra relações dg flanco normal e
invertido com o so. Via de regra observa-se uma lineação de intersecçáo entre so x so,
orientada em torno de N40E; 100 (Fig. 106). A superfície so mosrra direçao em torno de
N40 a 55E e mergulho de 450 a 2P para o quadrante sE, sugerindo rampas e patamares
(Boyer & Elliot, 1982). Esres elementos estruturais sáo típicos da Faixa Araçuaí e,
conforme o capltulo 4.2,são interpretados da seguinte maneira: a so_1 e a so sáo produto
de uma deformação progressiva (Do) ligada a zonas de cisaihamento rúptil-dúctil,
eventualmente com dobras assimétricas vergentes para oeste.

O metamorfismo é da fácies anfibolito com formação de granada, cianita e
estaurolita (Almeida et al., 7978; Lima et al.,l98l) e do tipo banoviano, sendo reflexo da
Faixa Araçuaí. Lima et al. (op.cit.) descrevem xistos grafitosos com estaurolita e cianita na
serra do Mulungu (prolongamento da serra da Inhaúma), na estrada para Ilha de Dentro.
os micaxistos são constituidos por quartzo, muscovita e biotita, às vezes segregados em
bandas. As micas e a cianita ocorrem definindo a lineaçâo mineral. Granada,
frequentemente alterada para óxido de ferro, ocorre dispersa na rocha. os quartzitos são
feldspáticos e formados por quartzo, plagioclásio, microclina, muscovita e opacos.
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3.0

segmento setentrionsl da Serra do Espinhaço (MG . BA)

o

segmento setentrional da serra do Espinhaço corresponde a um sistema
orográfico que se estende desde as Serras do Estreito e do Boqueirão, a noroeste do
Estado da Bahia, até a cidade de Monte Azul, já no Estado de Minas Gerais (fig 105).
Estratigraficamente, os metassedimentos deste sistema orográfico são relacionados ao
Grupo santo onofre (Porcher, 1970), designaçáo extrafda do rio homônimo que nasce ao
norte de Caetité e deságua no Rio São Francisco.
Deve-se à suDENE (superintenclência do Desenvolvimento do Nordeste) os
primeiros mapeamentos sistemáticos do segmento setentrional do supergrupo Espinhaço
no final da década de 60 e inÍcio de 70. Destacam-se importantes trabalhos, como os de
Schobbenhaus (1967), winge (1968), Kaul (1970), porcher (19?0), enrre ourros, que foram
sintetizados por schobbenhaus (1972). A partir daí, sucederam-se projetos de
mapeamentos geológicos nesta vasta região, como os de Moutinho da costa et al. (r97 5),
Moutinho da costa & silva (1980), Inda & Brbosa (197g) e Fernandes et aL (1,9g2).
Estratigraficamenre, o Grupo Santo onofre foi subdividido (fig. 10g), da base para
o topo, nas Formaçôes Pajeri, Bom Retiro, São Marcos, sítio Novo e santo onofre
(Schobbenhaus, 1972; Inda & Barbosa, 1978; Fernande s et at., L9g2).

A

I

{

Formação Pajeú (Kaul, 1970) está presente apenas no flanco oriental da
co¡dilheira e é constituída por quartzitos micáceos, impuros, arcoseanos, com níveis de
filitos e de metaconglomerados polimíticos, lenticulares, com seixos de itabiritos, gnaisses e
quartzitos' Interdigitado, ocoirem, nesta formação, rochas metavulcânicas intermediárias a
ácidas com predomínio de metatraquitos, metalatiandesitos e metariolitos (Kaul, 1970;

Inda

&

Barbosa, 1978; Fernandes et aL, rgBZ). Este vulcanismo intermediário a ácido é
peralcalino, semelhante aos comenditos potássicos (Mc Reath et al., 19g1; Fernandes ef a/.,
1e82).

A

Formacão Bom Retiro (Porcher, 1970) é constituída, essencialmente, por
quartzitos bem selecionados e maturos, de granulação fina a média, com estratificaçoed
cruzadas e, subordinadamente, intercalações de quartzitos feldspáticos e filitos.

A Formação são Marcos (Kaul, 1970) é constituída dominantemente por quartzitos
sericíticos e feldspáticos com estratificaçóes plano paralelas em camadas delgadas que,
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rara¡rente, ultrapassam 30cm (Fernandes et aL, 1982). Intercalaçöes de.filitos, biotitaquartzo xisto e dumortierita quartzitos podem ocorrer. Segundo Inda & Barbosa (1978),
esta fprmação corresponde a uma variação lateral da Fm. Bom Retiro. Segundo Fernandes
et aL (1982), o contato com a formaçäo subjacente é por discordância. \

A Formação Sítio Novo (Kaul, 1970) corresponde a unidade de maior distribuição
geográfica dentro do Grupo Santo Onofre, ocupando os flancos do sinclinório a oeste da
Falha do Rio Santo Onofre, projetando-se para o sul até Caetité, Urandi e penetrando em
território mineiro. É constituída por quartzitos puros ou feldspáticos e sericíticos com
intercalaçóes de camadas delgadas de filitos e metaconglomerados.

A Formação Santo Onofre

(Kaul, 1970), é composra por filitos grafitosos e
hematíticos, às vezes manganesíferos, com intercalaçoes de quartzitos sericíticos e,
localmente, mármores calcíticos em pequenas lentes. As duas últimas formaçoes sáo
interdigitadas, constituindo o resultado de uma sedimentaçáo contfnua de pelitos e
arenitos (Inda & Barbosa, 1978; Fernandes et aL, 1982), em parte transgressiva, pois
observam-se contatos destas formaçoes diretamente sobre o Embasamento na parte norte
e oeste da escarpa da Serra do Espinhaço (Inda

&

Bàrbosa, op.cit.) e são frequentemente

correlacionáveis ao Grupo Chapada Diamântina (topo do Supergrupo Espinhaço na região
da Chapada Diamantina).
Importantes ocorrências de dioritos e gabros, fracamente metamorfisados, na fotma
de sil/s e diques são observados cortando todas as unidades do Grupo Santo Onofre.

Várias seçoes geológicas foram efetuadas pelo autor no Grupo Santo Onofre e
estão apresentadas nas figuras 109, 110, 11,1, e ll2. A primeira seção é a de Mato Verde até
a estrada de Rio Pardo de Minas - Montezuma, no norte de Minas Gerais. Nesta,
observam-se três conjuntos litoestratigráficos. Na base ocorre uma importante sequência
vulcano-sedimentar (Menezes Filho, .1980) com meta-andesitos, metadacitos, metariolitos,
aglomerados, brechas, tufos, quartzitos, filitos e metaconglomerados. O pacote
intermediário é dominantemente quartzÍtico, de granulometria variável, às vezes sericítico
ou feldspático, com estratificaçÕes cruzadas acanaladas e/ou tabularês. As litofácies
identificadas no pacote intermediário são típjcas de um sistema fluvtal braided, semelhante
a Formação Sopa-Brumadinho. O conjunto superior mostra quartzitos com estratificações
cruzadas, intercalados em metapelitos, do tipo filito grafitoso ou_fj]i!.o *tiSS c-r-n f-e4S e
depositados em ambiente marinho raso e provavelme¡lte correlacioíávei- ão Crupo
Conselheiro Mata (Sequência Superior).
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.

Estru tu ralmente, observa-se uma xistosidade so, dominante em toda a seção, plano

axial de dobras com vergência para oeste

e uma clivagem de crenulaçäo

sp+1,

especialmente desenvolvida em litologias metapelíticas, com orientaçâo N-s; 40w e piunoaxial de dobras abertas com vergência para leste (fig 109).

A seção Itamirim - Barragem do Estreito - urandi - Jacaraci está representada na
figura 110. A partir do oeste, observa-se, o Grupo Bambuf, o Grupo Macaúbas
(metadiamictito) e o supergrupo Espinhaço na serra central, consrituindo um homoclinal
para oeste, com ondulações abertas e uma clivagem ardosiana plano axial (so), fracamente
metamórficos. Estas três unidades estratìgráficas apresentam característicai de cobertura
cratônica. O Supergrupo Espinhaço está representado por quartzitos de granulometria fina
a média, com estratificaçoes cruzadas de pequeno porte e intercalaçöes de metassiltitos. A
espessura, na Serra central, varia de 40 a 250 metros, o sistema deposicional é marinho

raso, sendo correlacionável ao 'Grupo conselheiro Mata que, nesta ¡egiåo, ocorre
diretamente sobre o embasamento arqueano. Para leste, a seção mostra que o complexo
Urandi-Licínio de Almeida e as rochas gnáissicas do embasamento ocorrem como escamas
tectônicas e apresentam as mesmas deformaçôes do supergrupo Espinhaço (souza et al.,
1986). Esta unidade mostra duas associações de litofácies diferentes: na região de Jacaraci

afloram quartzitos de granulometria média a grosseira, com estratificações cruzadas
acanaladas fortemente deformadas e paleocorrentes para sudeste. As litofácies são
características de um sistema fluvial do tipo braided. Esta associação é correlacionada à
Sequência Inferior do sg. Espinhaço da região de Diamanrina (MG). o segundo domínio é
constituído por quartzitos de granulometria fina a média, bem estratificados, em camadas
plano paralelas com espessuras de 10 a 20cm, com intercalaçöes de metaritmitos argilosilto-arenosos, ricos em ferro, de cor cinza escuro. Estas litofácies sugerem depósitos
lurbidíticos, possivelmente de um ambiente marinho e esta associação é tentativamente
correlacionada a Sequência superior do Sg. Espinhaço de Diamantina. Estruturalmente,
observa-se uma xistosidade subparalela ao so, designada de so, geralmente em torno de Ns, mergulhando 2o a 25a çm Jacaraci e 55 a 600 próximo a urandi. Está associada a uma
lineação de estiramento mineral constante para leste. A xistosidade SO está relacionada a
zonas de cisalhamento dúctil ou rúptil-dúctil e também é plano axial de dobras invertidas,
assimétricas, com vergência para oeste.

A clivagem de crenulação sp+ 1 está associada a

dobras abertas com vergência para leste.

A seção geológica Palmas do Monte Alto - Guanambi - Caetité está na figu ra l1l.
A oeste observa-se o homoclinal de Palmas do Monte Alto, com os sedimentos pouco
metamórficos do Supergrupo Espinhaço, Grupo Macaúbas e Grupo Bambuí, de maneira
semelhante à Serra Central, descrita na seçáo anterior. O Supprgrupo Espinhaço é
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1

I

1

constiluido por metasiedimentos depositados em ambiente marinho raso' com quartzitos
finos apresentando estratificaçóes cruzadas de baixo ângulo, inlercalados em metassiltitos
com marcas onduladas simétricas. Estes sedimentos anquimetamórficos sâo considerados

como equivalentes litoestratigráficos do Grupo Conselheiro Mata, da região de
Diamantina, entretanto, depositados diretamente sobre o embasamento como cobertura
cratônica. Na Serra do Espinhaço propriamente dita, aflora o Grupo Santo Onofre
(Formaçöes Sftio Novo e Santo Onofre - conforme Inda & Barbosa, 1978). É constitufdo
por metaritmitos areno-argilosos, com laminaçoes milimétricas e nfveis centimétricos,
plano paralelos, de quartzito e filito esverdeado, geralmente com boxwork de granada ou
cloritóide. Ocorrem, ainda, quartzitos tabulares, com nítida estratificaçáo gradacional (fig.
113) em camadas com 3 a 10 cm de espessura, variando de areia média a grossa na base e
fina, às vezes argilosa, no topo. Dois quilômetros antes de Caetité, afloram

metaconglomerados suporta<ìos pela matriz, com intercalação de arenitos lenticulares e
gradados. O metaconglomerado apresenta matriz areno-argilOsa, de granulometria
grosseira e seixos de 10 até 2cm (hematita, quartzo, quartzito e granitóide). As litofácies
identificadas são interpretadas como depósitos turbidíticos (metaritmitos areno-argilosos e
quartzitos tabulares gradados) associados a fluxos de detritos (metaconglomerados
suportados pela matriz) e quartzitos lenticulares gradados (turbiditos do tipo Ta). A
sedimentação foi marinha, talvez numa plataforma íngreme e com topografia acentuada,
responsável por fluxos de detritos e depósitos turbidíticos.

Estruturalmente, destaca-se uma feição homoclinal e uma foliaçáo So, às vezes
subparalela ao acamamento So, orientada entre N10W a N50W, mergulhando cerca de 10
a 300 para nofdeste. Na superfície So, destaca-se uma lineação de estiramento definida
pelo alongamento dos minerais metamórficos (sericita, turmalina) e pelo elongamento dos
seixos (caby & Arthaud, 1987). A fase Do localmente, corresponde a unf dobramento
aberto, com vergência påra W e E, fazendo uma estrutura em leque, sugerindo uma dupla
vergência. Ao longo de boa parte da seção, observou-se ondulações de eixo norte-sul (fase
leste, com clivagem de fratura ou de crenulação mergulhando
pára oeste (Sp+ 1). L¡calmente, na porção oriental da seção, a Sp+ 1 orienta-se Nl0-20W;
40N8, indicando polaridade para oeste.

Dp+t) e vergência para

A última seção apresentada no Grupo Santo Onofre foi efetuada entre MacaúbasCanatiba-Ibotirama-Serra do Muquém e está apresentada na fig. 112, a qual inclui,
também, a região da Chapada Diamantina. Os metassedimentos observados na Serra do
Espinhaço Setentrional (entre as localidades acima mencionadas) são metaritmitos arenopelfticos (camadas plano-paralelas, com espessuras entre 10 a 2cm de quartzitos e nlveis
filíticos), metaritmitos arenosos (quartzitos em estratos tabulares), quartzitos com locais
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intercalações de metaconglomerados finos, lenticulares e gradados, além de camadas de
espessura métrica de filitos ferruginosos (figura 113).
Estru turalmente,

através da figura

112,

observa-se

dois domfnios:

a

leste

predomina uma estn¡tura em homoclinal com zonas de cisalhamento dúcteis e falhas de
empurrão que invertem a estratigrafia, colocando o embasamento e o complexo de
Boquira estratigraficamente acima do supergrupo Espinhaço. Xistosidade so (N-S; a5E),
subparalela ao so e lineação de estiramento, na forma de minerais metamórficos
alongados segundo E;42o, são feiçôes típicas deste domínio. o segundo domínio é o de
dobras assimétricas com vergência para oeste e clivagem ardosiana so plano axial. Neste
domínio a superfície So é dobrada nas dobras Dp, que apresentam eixbs em torno de N10

A deformação e o metamorfismo diminuem em direção a região cratônica ou seja,
em direção à Serra do Muquém. schobbenhaus (1972) e Jardim de sá, et aL (1976a)
a 30w.

distinguem um grande anticlinório a este e um sinclinório adjacente a oeste, separados
pela importante falha inversa do Rio santo onofre. No domínio ocidental as dobras Do
sáo predominantemente abertas, porém, em direção ao sul, tornam-se fechadas com
inversão de estratos (regiáo de Boquira a caetité), conforme Jardim de s6, et ar (1976a). A
figu ra 112 mostra a estn¡tura do Grupo santo onofre na altura do paralelo da cidade
de

Paramirim (Ba).

As litofácies do Grupo Santo onofre, identificadas nas seçóes urandi-Jacaraci,
Palmas de Monte Alto - Caetité e Macaúbas-Canatiba, apresentadas anteriormente, estão
representadas na fig. 113, com respectivos códigos. observa-se um conjunto inferior,
constituÍdo por quartzitos de granulometria média a grosseira, com estratificaçóes cruzadas
e marcas onduladas, representando um sistema flwial braided. É correlacionável a
sequência inferior do sg. Espinhaço da região de Diamantina (Fm. são Joáo da chapada e
Sopa-Brumadinho). o conjunto superior é constituído principalmente por quartzitos com
estratificação plano-paralela, às vezes com gradação, indicando sedimentaçáo turbidítica e

representando um sistema marinho raso. É correlacionável à sequência superior (Gr.
Conselheiro Mata) da regiáo de Diamantina.

Dominguez & Rocha (1989) individualizaram três sistemas deposicionais no sg.
Espinhaço da região entre urandi e caetité (BA). o inferior é de quartzitos
conglomeráticos com estratificaçóes cruzadas acanaladas, típicos de um sistema fluvial

braided. O intermediário é de quartzitos finos com marcas ondulr¿das e estratificações
cruzadas por ondas (huntmocþ). o sistema superior é constituído por filitos e lentes de
quartzitos, possivelmente turbidíticos. Segundo os autores citados, o sistema inferior seria
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4. O Supergrupo Espinhaço na região da Chapada Diamantina (BA)

A regiräo da Chapada Diamantina está inteiramente situada no interior da provÍncia
de São Francisco, constituindo uma cobertura cratônica relacionada ao proterozóico
Médio (Jardim de Sá e¡ al., 1,976a; Almeida, 1977;Brito Neves ef aL, tgTg).
As primeiras observações sobre a região devem-se a von spix e Von Martius no
período de 1817 a 1820. A descoberta de diamante nas cidades de Mucugê e lænçóis
(século XVIII), foi a causa que deu início as pesquisas geológicas da região. os
estudos
foram desencadeados por Derby (1906), que definiu os grupos r¿vras e paraguaçú, por
Branner (1910) que definiu a "Série Tombador" e o "Folhelho caboclo", por crandall
(1919) que realizou seçoes geológicas nas regiöes de Morro do chapéu, Sincorá,
Mucugê e
lænçóis e ainda por diversos outros pesquisadores cujos trabalhos foram sintetizados por

Lima et a/. (1981). Kegel (1959) introduziu uma subdivisão para a Série L¿vras: Inferior
(não caracterizada por Derby), Médio (equivalente ao paraguaçu de Derby) e superior
(equivalente ao I¿vras definido por Derby). Brito Neves ( 1967) promoveu uma melhor
sistematização estratigráfica para a região da Chapada Diamantina Oriental, ratificando a
estratigrafia apresentada por Branner (op.cit.) e Brito Neves & Læal (196g) introduziram o
termo Grupo chapada Diamantina, subdividido nas Formaçôes säo pedro, Tombador,
caboclo e Morro do chapéu (tabela 20). schobbenhaus Filho & Kaul (1971) endossaram a
proposição de Brito Neves & Læal (1968) e estenderam a designação de Grupo chapada

Diamantina para todo o pacote estratigráfico da região da Chapada Diamantina Ocidental,
ou seja, a oeste do meridiano de 420, individualizando diversas formações na base do grupo
(tabelå 20). Na década de setenta, vários projetos de levantamento geológico básico
ocorreram na regiâo, destacando-se o projeto Rochas Efusivas (Barreto et at., l9:. 5 in
Fernandes et ar 1,982) e o Projeto Letos (Moutinho da costa et aL, 1975). Visando uma
uniformizaçåo da nomenclatura estratigráfica da região da chapada Diamantina, foi
realizada, em 1974, uma reunião conjunta envolvendo o DNpM/cpRM e a pRospEC, na
qual definiu-se a seguinte coluna estratigráfica (da base para o topo) para o super Grupo
Espinhaço: Grupo Rio dos Remédios, Grupo paraguaçú e Grupo l:vras, subdividido nas
Formações Tombador, Caboclo e Morro do Chapéu.
,lnda & Barbosa (197g), no mapa
Gèológico do Estado da Bahia, adotaram ern g.un# parte a esrrarigrafia definida na
reunião conjunta (tabela 20). o projeto RADAMBRASIL (Fernandes et al. 1,9g2) sugeriu a
seguinte estratigrafia para o Grupo chapada Diämantina: Formaçtoes Mangabeira, Rio dos
Remédios, seabra, Tombador, caboclo e Morro do chapéu (tabela 20), compreendendo
todo o conjunto metassedimentar do Super Grupo Espinhaço.
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Neste trabalho adota-se a nomencrarura estratigráfica de Inda
uso já consagrado na geologia da região (fig.
I

1la).

& Barbosa (197g), de

o

Grupo Rio dos Remédios (schobbenhaus Filho & Kaul, 1971) localiza-se
principalmente no flanco ocidentar do Sinclinar de Água
euente, nu .r.".pu oeste

da

chapada Diamantina. consiste de quartzitos micáceos ou puros e quartzitos
feldspáticos
com estratificações cruzadas, lentes de metaconglomerados e merassiltitos.
o sistema
deposicional é continental, do tipo leque aruvial, fluvial braided,
eólico e, localmente
. marinho (souza, i 986; Pedreira, 19gg). Acima ãesta sequência crfutica ocorrem derrames
, .subaéreos de rochas ígneas ácidas e intermediárias, representadas por rioritos, dacitos,
traquitos, tufos, aglomerados e brechas
',ulcânicas, eventualmente com intercaraçóes ou
ienólitos de quartzitos (Fernandes et a!. r9g2; pedreira et ar. 19g7), caracterizando
wlcanismo do tipo fissural.

O Grupo Paraguaçú (Derby, 1906) aflora somente na porção cenrral da Chapada

Diamantina, no núcleo de uma estrutura anticlinorial que se extende de
Seabra a Ibicoara
(fig' 112)' bem como a ræste desta estrutura, em núcleos de anticlinais menores.
seu
contato basal é discordante sobre o Grupo Rio dos Remédios, fazendo-se
ora com as
rochas efusivas, ora com os quartzitos basais (pedreir a et aL r9g7; Inda
& Barbosa, r97g).
Estratigraficamente, foi subdividido por Inda & Barbosa (197g) nas
Formações ouricu¡i
do ouro (metaconglomerado basar com seixos de quartzitos, vulcânicas
ácidas, granitos e
itabiritos e, ainda, quartzitos arcoseanos conglomeráticos com níveis de
metassiltitos);
Mangabeira (quartzitos com estratificação cruzada e níveis conglomeráticos);
t^agoa de
Dentro (quartzitos finos e metapelitos) e Açuruá (quatzitos com níveis conglomeráticos).
Em termos sedimentológicos o Grupo Paraguaçú é constituído por
um sistema continental
na base (planície arenosa com rios entrelaçados, dunas eólicas e deltaico
a marinho no
topo conforme souza, 1986; pedreira, 19gg). Assim, na parte inferior ocorrem
quartzitos
com estratificaçöes cruzadas taburares e acanaladas. Na porção médi4 os quartzitos
exibem bimodalidade granulométrica, estratificaçoes cruzadas de grande porte
e grain fall.
No topo, ocorrem bancos de siltitos e arenitos finos com estratificaçâo
cruzada por onda
(Pedreira, 1988).

o

Grupo chapada Diamantina (Brito Neves &r-e,a|,196g) aflora em duas áreas
na
regiào da chapada homônima: (1) na região central, em discordância
angular sobre o
Grupo Paraguaçú até a altura de Seabra e daí para o Norte, sobre o Embasamenro

cristalino; (2) na região setentrional, também sobre o Embasamento,.e caracterizando
uma situação de on lap.
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o

Grupo é dividido em três formaçöes denominadas Tombador (Branner,
1910),
caboclo (Branner, op'cit.) e Morro do chapéu (Brito Neves, 1967). segundo
Monteiro er
al' (198a) as relações entre estas formações sâo de passagem raterar, sendo
as mesmas
produto de dois eventos deposicionais, o primeiro transgressivo
e o segundo regressivo.

A

Formação Tombador consiste de metarenitos e metacongromerados,
eventualmenre diamantíferos, como na região de tænçóis
e Mucugê. Estes
metassedimentos pertencem a um sistema continentar (fl'ial
braided, eólico e leques

aluviais)' Esta unidade é superposta pela Formação cabocro,
constituída por metassirtitos,
metargilitos ou folhelhos e níveis subordinados de calcários, pertencentes
a um sistema
marinho raso, com fácies de pranície de maré, litorar e bar¡as de prataforma.
A Formação
Morro do chapéu apresenta quartzitos e metarenitos de um sistema
continental,
caracterizando um evenro regressivo na bacia de sedimentação (fig.
115).

As litologias e estruturas descritas permitem interpretar o Grupo chapada

Diamantina da seguinte maneira (Monteiro et a/. 19g4; Souza, 19g6; pedreira,
19gg):

a) A Formação Tombador depositou-se em um ambiente continental,
com rios do
tipo brøided que corriam de NE para sw, sobre os quais implantaram-se
desertos.
Reativações tectônicas forneciam congromerados diamantíferos
ao sistema braided.

b) sobre este ambiente o mar avançou (evento transgressivo de oeste para
este)

depositando a Formação caboclo em ambiente marinro raso,
com infruência de marés e
ondas.

c)

Finalmente o mar recuou e a Formação Morro do chapéu avançou
sobre ele, na
forma de um sistema continental flúvio-deltaico.

Rochas básicas sin a pós-tectônicas ocorrem como diques e s¡7ls
na região da
Chapada Diamantina. Constituem principalmente metadiabásios
e metagabros noríticos,
às vezes anortosíticos (Fernandes et aL 1,9g2; Inda
& Barbos a, 1,97g), com dimensoes que
variam de alguns metros a centenas de metros! intrudindo preferencialmente
os Grupos
Rio dos Remédios e Paraguaçú. são rochas esverdeadas, com granulação
média a grosseira
e estrutura isotrópica. Predomina textura subofítica, com ripas de plagioclásio
mais ou
menos saussuritizado e de piroxênio geralmente uralitizado, associado
a uma massa
intersticial de sericita, clorita. calcita e opacos.
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As deformações na região da chapada Diamantina, assim como o metamorfismo,
aumentam para oeste. Assim, na borda oriental (Bacia de Lænçóis) predominam
dobras
abertas, simétricas, muito suaves, com cáimento dos eixos para norte. A regiào
não
apresenta xistosidade de plano axial e o metamorfismo nâo é visível (provavelmente
anquimetamórfico).

Na borda ocidental já ocorrem dobras concêntricas, assimétricas, abertas ou
fechadas, de eixo NNìv e com foliação de plano axial, que tende a ser s¡bvertical (Jardim
desâetal. 1976a; Inda & Barbosa, 1978).Ê. frequente uma lineação de intersecção sp x so
que mostra-se paralela aos eixos das dobras (NNw). De oeste para leste as principais
dobras são: sinclinal do Paramirim (ou de Água euente), anticlinal do Rio de contas,
sinclinal de Piatiã, sinclinal de Boninal, anticlinal de seabra e anticlinal de Mucugê. Esta
fase mostra mudanças na vergência, modificação no estilo das dobras, de abertas para
assimétricas fechadas até invertidas (sinclinal de Boninal) e xistosidade em leque na regiáo
da chapada Diamantina ocidental, com a foliação plano axial convergindo para o intrado
das dobras (fig. 112). lnda et aL (1984) descrevem ainda, um segundo sistema de
dobramentos com eixos E-w, de ocorrência localizada na chapada Diamantina.

\
'

-'l

lt

No Grupo Rio dos Remédios, as rochas metawlcânicas ácidas estão geralmente
milonitizadas e transformadas em quartzo xistos e sericita xistos, indicando deformaçoes
dúcteis que atingiram a fácies xisto verde. observa-se a so_1 de maneira localizada em
xistos micáceos e a so (xistosidade principal), esta última ém quartzitos e xistos, fazendo
um ângulo em relação ao so e plano axial de dobras assímétricas. n sp+l é localmente
observável, como clivagem espaçada, plano axial de dobras abertas com vergência para
leste. A deformação e o metamorfismo, na região da chapada Diamantina, aumentam
para oeste € também do topo para a base, com formaçäo de muscovita, biotita e cianita em
wlcânicas xistificadas adjascentes ao complexo paramirim (Jardim de sâ et al,, 1976a).
Na regiáo da chapada Diamantina oriental, mais precisamente nos arredores de
Morro do chapéu e Laje óo Batata (fig. 116), as litologias do Grupo chapada Diamanrina
sâo fracamente metamórficas e mostram tectonismo muito suave, com predomínio de
camadas horizontais ou com mergulho suave.

6RUPO

GÂIJPC CHÂ2¡OÁ OIÂMÀNIINA

FRÂNc¡sco

sG sÂo

uPo uñÂ
Er:qqFm sorirre

Tt.-.] Fm

Gc

L

þrri1

sebedou¡o

[lr.

_

,onl| Eino

l

l

^_

Cruz

¿os ¡rmo:

f .-.1 Fm ñ,o
L lI¿c ou.o
?

"ll\l,¡tll,,'lll,/l!tl,¡¡l!,.ll_^d

cHÀpÂcÂ

JÄ'OBINA

f.;:-j F- Scrro
L_-l Corr.9o

orÂr¡Âr¡rrNÁ

| -_-lFm

Cobocro

l-:l ','

rombodo,

do

ESC HOR¡ZONfÂL

FIG-

I ÀI DE
'RECE
s6. sÂo fRÁNcrsco

Â - SECÃO JACOBINA -

ÂPROXIMÁOÁ

LÂJE DO BÂTAÍÂ (

8R

- 524

I

5INCL

G

O
€5.

HOÊ

tZONlÁL

RrJPO

CHÂP^

OA

OrÂM^r{trñÂ

loÍn
APROXTUÂDA

++

ffi

co,.,i..o
-t

[

:l

¡.. n ¡,o
F

¡¡6. 116

consromcrdtico

tc. B - sEcÃo

- SEÇOÈS

NA

GÉOLóC|CAS

--- ---ì Forherho
I
L:jJ
f

lÂrcniro

BA -O5O ( €STRÂOA IRECE - FEIRA
REG

¡AO

DE

HORRO

/-/ Est¡. cruzoðo

loo. lConolomerodo
DÊ

SÂNTÂNÀ

c r{aPE

u

}

( 8Â

}

N
tv

0\

263

5. Uma tentativå

de evoluçáo geológica lntegrada

uma sfntese da litoestratigrafia do sg. Espinhaço nos Estados de Minas
Gerais

e

Bahia pode ser esboçada, considerando uma comparação
entre as colunas estratigráficas
dos diversos segmentos estudados (fig. 1r7). No setor oeste
do cráton do são Francisco
(Serra do Estreito, Central e do Muquém) afloram
arenitos e siltitos, de ambiente marínho
raso' com espessuras de 50 a 150 metros, pouco metamórficos,
diretamente sobre o
Embasamento. Na Faixa Araçuaí, observa-se, em Diamantina,
uma Sequência Inferior
(arenitos, conglomerados polimíticos diamantíferos
le um sistema de leques aìuviais),
superposta por arenitos eólicos (Sequência Média) J
ar.nitos e siltitos de ambiente
marinho raso no topo (sequência superior). Em Mato"orn
Verde-Monte Azur ocorre, na base,
metalulcânicas ácidas-intermediárias com arenitos fluviais e conglomerados
polimíticos
diamantíferos, superpostos por arenitos e siltitos de ambiente ma¡inho.
No alto Rio pardo,
afloram conglomerados porimÍticos na base, arenitos e pelitos na porção
intermediária e
arenitos fluviais no topo. Na Faixa paramirim, observa-se, no
Gr. Santo onofre,
metal'ulcânicas ácidas-intermediárias na base, associadas
a arenjtos de ambiente fluvial.
No topo, ocorrem arenitos com estratificação plano-pararela, conglomerados
e
metaritmitos de ambiente marinho, em parte turbidíticos. Tanto na
Faixa Araçuaí, como
na do Paramirim, o metamorfsimo é da fácies xisto verde, locarmente
no início da fácies
anfibolito. No setor Este do cráton do são Francisco e na borda da Faixa paramirim,
aflora, na base, o Gr. Rio dos Remédios (arenitos fruviais e vurcânicas
ácidasintermediárias), o Gr. Paraguaçú (arenitos fluviais, eólicos e de ambiente
marinho raso) e,
no topo, o Gr. Chapada Diamantina.

A distribuição estratigráfica e faciológica do sg. Espinhaço nos domÍnios da
serra
homônima e da chapada Diamantina, está na fig. l1g. pode-se
observar o tipo de

sedimentação

e

as paleocorrentes nos diversos domínios desta ampla bacia do Brasil

Central.

Em função destes dados, tentar-se-á estabelecer as rinhas gerais da evorução
geodinâmica do sg. Espinhaço (fig. 119), corroborando
ou não com as diversas
informações contidas nos trabalhos de schobbenhaus (1972),
Jardim de
Inda & Barbosa (1978) e Moutinho da Cosra & Inda (19g2).

sá,

et aL (r976a),

o

início da sedimentação do super Grupo Espinhaço tem lugar na região
central da
Bahía, num graben, orientado segundo NNw-ssE, preenchido por
sedimentos
terrfgenos
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continentais e um vulcanismo subaéreo intermediário a ácido relativo ao
Grupo Rio dos
Remédios. Devido a cronorrelação desde vulcanismo com os. metariolitos de
Conceiçáo do
Mato Dentro (MG), distantes cerca de g00 km,acredita-se que este magmatismo
seja de
idade 1.7 b.a' Entretanto, os metariolitos da borda leste da Serra do Espinhaço
Meridional
estâo encaixados em metamorfitos do Super Grupo Minas, inviabilizando ou prejudicando
esta cronocorrelação. Datações do vulcanismo do Gr.upo Rio dos Remédios (amostras
de
riolitos e tufos) foram efetuadas por Jardim de sá er aL (1976a) e indicaram valores
de
1175
120 m.a. pelo método Rb/sr em rocha roral. Esta idade foi interpretada
como
idade do metamorfismo. Segundo os autores citados, a alteração hidrotermal destas
rochas
estaria refletida no sistema K/Ar e também no Rb/sr, indicando idades entre
650 m.a. e

i

m.a.. Granitóides subalcalinos, intrusivos no Embasamenro, talvez síncronos deste
rulcanismo ácido, mostram idades de 1725 b.a. (u/pb sobre zircão) conforme
Maruéjol er
al' (1987) e Turpin et at. (1988). Esres autores, trabalhando sistemaricamenre no
400

ù-?¡

r8.
rL.S:,;"*

complexo Granítico Subalcalino de lagoa Real, próximo a caetité, identificaram
a idade
de 1.39 b.a. (u/Pb sobre uraninita) e 1.36 (Rb/sr) para a mineralþação merassomárica
de
urânio (albititos). Ainda na provfncia uranífera de l:goa Real, cordani et at. (19g9)
identificaram, em rochas gnáissicas-migmatíticas, idades de 2,65 b.a. (Rb/sr em
rocha
total), interpretada como idade do Embasamento (ciclo Jequié). os dados isotópicos pbPb para granitos e ortognaisses, definiram uma idade de 1,71 b.a. representando
a idade de
formação destes granitos. Dados radiométricos Rb/sr mostram grande dispersäo,
indicando idades de r,5, r,z e 1,0 b.a., cujo significado geológico ainda não é
suficientemente conhecido (cordani et al., l9g9). Assim sendo, a idade do
wlcanismo
ácido-intermediário do Gr. Rio dos Remédios permanece hipotética. Esta fase termina
com elevaçäo parcial (epirogênese) e erosão do Grupo Rio dos Remédios e do
Embasamenro (Moutinho da Cosra & lnda, l9g2).

A

,{w

*"r#

segunda fase tectono-sedimentar corresponde a sedimentaçåo do Grupo
Paraguaçu, com subsidência acentuada e mais rápid4 alargamento do sftio deposicional
para leste, paleocorrentes mostrando grande dispersão (pedreira, 19gg), mas
predominando para sE, o que sugere um arto estruturar a SSW ou NNW.
os sedimentos
são continentais (fluvial braided, eólico) na base e deltaico-marinho raso no topo (souza,
1986; Pedreira, op.cit.).lJma nova epirogênese, associada a intrusões básicas, gera
erosåo
regional e constitui o encerramento desta fase.

A terceira fase inicia-se com um novo alargamento da bacia de deposição, agora
para ræste e oeste, pois as rochas do Grupo chapada Diamantina recobrem
as anteriores
e também o embasamento pré-Espinhaço (fig. 119). Este trabalho defende as correlaçôes
esratigráficas entre a serra do Espinhaço, Alto Rio pardo e o Grupo chapada
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Diamantina. A correlaçáo entre os diversos domfnios estudados baseia-se na
sedimentologia, em especial nos ciclos transgressivos e regressivos da bacia de
sedimentação e na interrelaçào entre os sistemas deposicionais. Assim, na base ocorrem
sedimentos continentais do tipo leque aluvial, fllvial braided, às vezes mostrando
conglomerados polimlticos diamantfferos e sistema eólico, com ou sem corpo d'agua
marinho adjacente e, para o topo, um evento transgressivo com depósitos marinho raso ou
relativamente profundo (turbiditos). Localmente, ocorre preservado, no topo, depósitos

\ï4
'/q

continentais do tipo fluvial braíded, que marca um evento regressivo antes da sedimentação
glacial e glacio-marinha. Este sistema merinho transgressivo recebe o nome de Fm.
Caboclo (no Gr. Chapada Diamantina) e Gr. Conselheiro Mata (na Serra do Espinhaço
Meridional). Alguns níveis de argilito da Fm. Caboclo na Bacia de lænçóis foram datarlos

por Macedo & Bonhomme (1984). O método Rb/Sr permitiu a identificaçåo do valor de
960 m.a. interpretado como idade da diagênese deste material (Macedo & Bonhomme,
op.cit.).

A correlação entre o Sg. Espinhaço da regiâo de Diamantina e o Grupo Chapada
Diamantina (BA), baseia-se nos seguintes aspectos:
- Semelhança geomorfológica entre a Formação Tombador (especialmente na Serra
do Sincorá) e as Formações Sopa-Brumadinho e Galho do Miguel. O Grupo Paraguaçú, ao

contrário, possui litofácies muito argilosas e feldspáticas,

o que determina um

relevo

aplainado e colinoso (devido ao intemperismo).

- Semelhança entre os empilhamentos estratigráficos dos sistemas deposicionais e
os ciclos transgressivo e regressivo na evolução da-bacia, ainda que as espessuras sejam
algo diferentes.

- Ambos

a um sistema glacial e glacio-marinho (Grupo Macaúbas e
Formaçáo Bebedouro) e sobrepostos ao Embasamento Cristalino ou unidades mais
sotopostos

antigas.

- Presença de metaconglomerados polimíticos diamantíferos nas Formações Sopa,
Brumadinho (MG) e Tombador (BA), considerados como possivelmente síncronos (Pflug.
et

\d
I

a|.,1969) e datados em rorno de 1,3b.a (Dardenne, 1979).

Desta forma, acredita-se que o Gr. Chapada Diamantina (BA) e o Sg. Espinhaço da
região de Diamantina (MG) sejam cronocorrelatos e depositados no intervalo aproximado
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de 1,3 b.a. (idade dos calcários estromatolfticos da Fm. sopa-Brumadinho, MG) a 960 m.a.
(idade da diagênese dos folhelhos da Fm. Caboclo, BA).

A quarta fase tectono-sedimentar foi responsável pelo fechamento
estrutural da bacia, devido a uma colisão continental (fig. 119). os'modelos anteriores
(Jardim de Sá er al. 1,976a; Jardim de Sá, 1981; Moutinho da Cosra & Inda, 19g2) sugerem
um aulacógeno com deformaçáo rlgida a partir do soerguimento do complexo do
Paramirim (modelo gravitaiional verrical). Entretanto, a identificaçâo de zonas de
cisalhamento dúctil com rejeito de empurráo na regiäo de caetité por souza et at. (19g6) e
Caby & Arthaud (1987), sugere uma deformação tangencial do tipo subducção
intracontinental. A idade desta deformação foi relacioúada ao Proterozóico Médio (Jardim
de sá ¿¡ al. 797 6a; Brito Neves et a1.,1979). Entreranro, a identificação das mesmas fases e
elementos estruturais entre o Espinhaço setentrional e a Faixa Araçuaí indica que a
colisåo continental é de idade brasiliana. As principais fases da orôgênese brasiliana na
Serra do Espinhaço Meridional e Setentrional são:
1) Fase Dp - zonas de cisalhamento dúctil com rejeito de empurrão, xistosidade SO

subparalela ao acamamento So e lineaçâo de estiramento (seixos e minerais) paralela à
direçäo de transporte tectônico (E-w). Gradação desta zona com estn¡tura homoclinal
para um domínio de dobras regíonais, amplas, com eixos N-S ou NNW-SSE, geralmente
abertas, assimétricas, às vezes com flancos invertidos, e vergência para oeste. Xistosidade
so de plano axial e lineação de intersecção so x So segundo os eixos das dobras sáo as

principais características deste domínio estrutu{al.

A

vergência

é para

oeste

e

o

metamorfismo cresce de oeste para leste, até a fácies xisto verde alto, devido a presença de
cianita.

__

2),.Fase

Dp+1 ondulaÇões suaves e clivagem espaçada ou de crenulação (sp+t),

melhor observável em metapelitos.

Kø

F
f

Caby & Arthaud (1987) descrevem a estrutura entre Caetité e São Timóteo,
mostrando que o Embasamento (incluindo o complexo de L:goa Real) está empurrado
sobre os metassedimentos do sg. Espinhaço. Foliação milonítica (N-S;a5E) e a lineação de

estiramento E-w são as feiçöes mais importantes
estrutural-metamórfico de idade brasiliana.

e fora¡n

relacionadas a um evento

Determinações geocronológicas na Serra do Espinhaço Setentrional, levadas a
efeito por'lâvoraet al. (1967), (xisto com flogopita datado pelo método K/Ar), e Jardim
de sá e¡ aL (1976a) em filitos do Grupo Santo onofre (método Rb/sr), indicaram valores
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de 497 m.a. e 580 m.a. respectivamente, refletindo a deformaçäo brasiliana
na região.
Macedo & Bonhomme ( 1984) efetuaram análises Rb/sr e K/Ar sobre fraçoes
finas de
sedimentos da região da Bacia de Lænçóis (Formações caboclo, Bebedouro
e salitre).
segundo estes autores, as idades Rb/sr decrescem de 950 para 570 m.a. em direção
à
cadeia Espinhaço. Estes dados foram interpretados como indicando, possivelmente,
a
deformação e o metamorfismo do ciclo Brasiliano na cadeia Espinhaço.
os dados
estruturais obtidos neste trabalho confirmam a hipótese sugerida por Macedo
&
Bonhomme. ( 1984).

\
Turpinä a/. (1988) e Maruéjol et ar. (]9gl)reracionaram a idade de 600 a 500 m.a.
(Rb/sr e u/Pb em zircão e uraninita) para os empurrões dos granitos e ortognaisses
da
região de lagoa Real sobre os metassedimentos do sg. Espinhaço. para
os autores acima
citados, esse empurráo está relacionado ao metamorfismo regional (fácies xisto
verde a
anfibolilo) que induziu um metamorfismo reverso de alta pressão nos metassedimentos
cavalgados.

Em função desta evorução estrutural de idade brasiliana para a Serra do Espinhaço,
proposta neste trabalho, sugere-se que a referida serra seja uma ramificaçåo
da faixa de
dobramentos Araçuaí e que portanto, a divisão do cráton do São Francisco
em dois
segmentos' conforme Pflug er ar. (1969) e cordani (rgi3)
iâ haviam sugerido, deve ser
reestudada (fig. 120).

Moutinho da costa

& Inda (1982) identificaram e descreveram diversas fases de

deformação e metamorfismo (orogênese) entre as unidades do sg. Espinhaço
da chapada
Diamantina' Este 'trabalho, entretanto, relaciona fases de epir,ogênese enre estas
unidades, de acordo com schobbenhaus (1972) e Jardim de sá el aL (1976a). Entreranto,
difere deste último, no que concerne a idade Qa deformaçåo orogenética que,
este

trabalho, indica como ligada ao ciclo Brasiliano e afetando, também, o sg. São Francisco.
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GERATS SOBRE A TRANSTçÁO DO CRÁTON DO SÃO
FRANCISCO - FAIXA ARAÇUAÍ NO ESTADO DE MINAS GERAIS

No ciclo B¡asiliano ocorreu a fragmentação da grande plataforma cratônica do

ciclo Transamazônico, gerando bacias que, através de fenômenos orogenéticos, evoluiram

para faixas de dobramentos brasilianos/panafricanos. Estas faixas isolaram porçóes
do
Embasamento que' por sua vez, geraram os crátons brasilianos. A Faixa Araçuaf
constitui
um dos sistemas de dobramentos b¡asilianos que contribuiu para a individualizaçåo
do
Cráton do Sâo Francisco, desenvolvendo-se no seu limite sudeste.

Na transição do cráron do são Francisco

- Faixa Araçuaí identificou-se t¡ês
domínios litoestrutu rais, caracterizados pela intensidade da deformação, metamorfismo,
tipo de magmatismo e unidades litoestratigráficas. Assim, identificou-se um domínio
externo ou cratônico, além de um domínio transicional e um domínio interno (estes
dois
últimos pertencentes à Faixa Araçuaí) e geralmente separados por importantes falhas
inversas. No domínio crarônico ocorre o Embasamento nâo remob izado,
o sg. Espinhaço
da Serra do cabral e o sg. são Francisco (Fm. Jequitaí e Gr. Bambuí). No domínio
transicional ocorre o Embasamento parcialmente retrabalhado pela orogênese
brasiliana,
o Sg' Espinhaço da serra homônima e o Gr. Macaúbas. O domínio interno é caracterizado
pelo Embasamento intensamente remobilizado, o complexo salinas
e os granitóides sin a
pós-tectônicos. O limite entre os doinínìos interno e transicional coincide
com o limite do
cráton do Sao Francislo e da Faixa Araçuaí, segundo as falhas de empurrão da serra do
Cipó e da Serra do Catuni. a leste de Francisco Sá. O límite enlre os domínios transicional
e interno corresponde às falhas,de empurrão da região de conceição do Mato
Dentro e
serro, prolongando-se pela Falha de Taiobeiras. Entretanto, considerando a extensáo
regional da Faixa AraçuaÍ, tanto em Minas Gerais como no
Qf:r da Bahia, é possível,
também, utilizar a seguinte subdivisão: domínio cratônico (idêntico ao já
descrito),
domínio externo (Embasamento, Sg. Espinìaço, Gr. Macaúbas e compl. sarinas)
e
domínio interno (Embasamento policíclico, granitóides e complexo Jequitinhonha).
Isto
deve-se ao desenvolvimento localizado da Falha de Taiobeiras
e consequente transiçáo
entre o Gr. Macaúbas e o complexo sarinas, arém da existência do comprexo
Jequitinhonha, fora dos.limites da área de pesquisa.
Foram encontrados vários problemas estratigráficos e estruturais na transição
do
c¡áton do são Francisco - Faixa Araçuaí, a partir da análise bibliográfica. podem ser
citadas as relaçóes esatratigráficas entre o Sg. Srão Francisco (Fm. JequitaÍ
e Grupo
Bambuí) e o Gr. Macaúbas, as relações estratigráficas e estruturais entre o
Gr. Macaúbas e
o complexo salinas, a idade da deformação do Sg. Espinhaço em Minas
Gerais
e na Bahia
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e, ainda, o anligo problema entre as relações estratigráficas do Sg. Minas e Sg. Espinhaço.
Esta tese procurou, sempre que possível, discutir possíveis soluçÕes para tais problemas.

A primeira manifestação

tectono-magmática-sedimentar da futura Faixa Araçuaf
corresponde ao rulcanismo ácído-intermediário de natureza sub-alcalina intercalado
com
sedimentos continentais (quartzitos e metaconglomerados), aflorante na região de Mato

Verde e Monte Azul (MG). Este wlcanismo provavelmente indica a individualizaçäo do
ny' Espinhaço. Esta fase extensional prosseguiu com a sedimentação da Sequência Inferior

.ttt
Sg'Espínhaço (Formações Sáo João da Chapada e Sopa-Brumadinho no Espinhaço
i:T **..
..,*$o
Meridional e Formaçôes Respìandecente, Água Preta e Matão - conforme Karfunkel
& l'.)
tn^

.:-*-

&
Karfunkel' 1976b - no anticlinório de Itacambira). A bacia de sedimentaçião mostrava uma
geometria de graben assimétrico e foi preenchida por sedimentos de leques aluviais,
sistema fTuvial braided e marinho raso (Garcia & Uhlein, 1987), relacionada a falhamentos
normais (tectônica extensionaì)e frequentes variaçôes faciológicas.

A

Sequência Média do Sg. Espinhaço representa um amplo sistema desértico
costeiro, relacionado a Fm. Galho do Miguel (Dossin et al., 1,987). A Sequência Superior
do Sg' Espinhaço aflora na regiâo de Conselheiro Matâ e também na Serra do Cabral,
sendo constituída por diversas formaçóes extensas e regulares, mostrando relativa
estabilidade tectônica. As formações marcam ciclos transgressivos e regressivos e
representam, principalmente, sistemas deposicionais marinhos a transicionais,. numa
plataforma continental de águas ¡asas. As Sequências Média e Superior represenram uma
fase tectônica de subsidência térmica e flexural que, geralmente, acompanha uma fase n7t
iniciat (Chang er aI, 198g).

''

Uma regressáo generalizada, uma tectônica extensional de maior amplitude e o
estabelecimento de uma glaciação marcam a passagem Proterozóico Médio a Superior na
área pesquisada' A extensão associada a este amplo ¡ifteamento possibilitou a intrusåo de
rochas básicas toleiíticas continentais, caracterizando diques, sr7/s e stocl<s no Sg. Espinhaço
e seu embasamento. Este evento tectono-magmático está datado entre 1,0 a 0,9 b.a. (Brito
Neves e, a1.,1979; Machado et al.,l9g9).
A Fm' Jequitaí representa a sedimentaçáo glácio-continental na borda do Cráton do
São Francisco, em parte associada ao relevo positivo da margem do rift. A sedimentação
do Grupo Macaúbas - Complexo Salinas preenche o segmento ocidental deste nf, com
milhares de metros de espessura de fácies glácio-marinhas retrabalhadas como flu¡os
gravitacionais e turbiditos distais. Esta sedimentação representa a plataforma continental,
o talude, o sopé e a parte externa da planície abissal, constituindo o prisma mioclinal de
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uma margem continental passiva. Nas proximidades de Turmalina, junto ao Rio Araçuaf
identificou-se uma sedimentaçâo de leque submarino, que representa o interdigitamento
do Grupo Macaúbas e do Complexo Salinas.

'
''
i'
r"
7

K¡ÌÂ
,\
I

O Grupo Bambuf representa, provavelmente, a continuidade da sedimentação da
cunha mioclinal, posteriormente à glaciação, com a elevação do nível dos mares. A
sedimentação desenvolveu-se num contexto marinho raso, com plataforma carbonática
construída sob a açáo de ondas e marés e turbiditos distais (metassiltitos argilosos), num

contexlo de águas mais profundas. A Fm. Três Marias indica sedimentação regressiva,
com fácies deltaica e fluvial braided, mostrando uma discordância progressiva para a borda
leste da bacia. Pode estar relacionada a evoluçáo de uma bacia de ante-país ou bacia
forelanà.

A deformação, que caracteriza a Faixa de Dobramentos Araçuaí, corresponde a um
evento colisional entre o cráton do são Francisco e o Cráton do congo, tendo ocorrido no
intervalo de 600 a 500 m.a. (siga Jr., 1986). Esta deformação ocorre com intensidades
diferentes, caracterizando zonas com dobras assimétricas, de vergência para oeste (cráton
do São Francisco) e faixas com zonas de cisalhamento rúptil-dúctil, com deslocamento de

rochas também para oeste. uma xistosidade principal, denominadá so, geralmente
orientada segundo a direçáo norte-sul, e uma lineaçáo de estiramento E-w, que marca a
direção do transporte tectônico, são os eìementos estruturais mais caracterlsticos.

O domínio cratônico mostra camadas subhorizontais e anquimetamórficas a oeste
que, progressivamente, tornam-se dobradas e afetadas por zonas de cisalhamento (2.c.)
junto a seffa do Espinhaço. Identifica-se uma xistosidade So, gue aparece como
clivagem
ardosiana plano-axial de dobras de eixo norte-sul ou como xistosidade milonítica em z.c.
l-ocalmente, identifica-se uma clivagem espaçada sp+

1

em dobras suaves e abertas, pouco

expressivas.

O domínio transicional mostra zonas com estrutura dobrada e zonas homoclinais,
estas últimas indicando'as z.c. As dobras amplas e assimétricas apresentam eixo N-S e
vergência para oeste, com xistosidade ou clivagem ardosiana So de plano-axial.
l-ocalmente, minidobras assimétricas apertadas, com eixo E-vy', dåsenvolvem-se em
litologias incornpetentes; geradas, possivelmente, por rotação a partir de dobras
inicialmente com eixo N-s. As z.c. mostram orientação N-s, xistosidade So milonítica,
forte estiramento do marerial para leste, foliaçoes S-c, geralmente em bandas de
deformação e minidobras isoclinais de eiro E-W aré aísimétricas (monoclínicas) de eixo Ns. Xistos miloníticos (quartzo-mica xistos) situados especialmente no contato entre o

275

Embasamento e o sg. Espínhaço, representam planos de descolamento basal. zonas
de
cisalhamento secundárias, provavelmente diminuem seus mergulhos em profundidade e se

juntam

a este plano, que

limita a base da massa em movimento. Identificou-se, no domfnio
transicional, uma xislosidade so-1, dentro de micrólitons da so (em filitos) e ainda uma
clivagem espaçada sp+ plano axial de dobras abertas e assimètricas, com vergência para
1,
leste.

o

domínio interno mostra uma estrutura predominantemente homoclinal, com
maior frequência e intensjdade das 2.c., tanto subhorizontais como subverticais. Este
último aspecto pode refletir rampas e patamares de z.c. de escala crustal. Nas zonas
dobradas, observa-se a so como plano-axial de dobras de eixo NE-SW, assimétricas com
vergência para oeste-noroeste. Localmente, entre Araçuaí e Itinga, na BR-367,
identificou-se uma possível vergência também para sE. As z.c. mostram so/,/So, forte
estiramento do material para leste, caracterizando eslruturas colunares (tecionitos L) e
dobras isoclinais com eixo paralelo a lineaçáo de estiramento. Identificou-se a superfície
Sp-1 em mic¡ólitons da so e, também, subparalela a so, como superfície dobrada na fase

Do.

Assim como no domínio transicional, esta foliação (sp-1) foi interpretada como uma
manifestaçäo precoce da xistosidade SO (refletindo estágioi inciais de thrusîs), relacionada
a uma deformaçáo progressiva. Localmente, identificou-se uma clivagem espaçada sp
+
plano axial de ondulaçóes aberras que dobrama-foliação so (deformação polifásica). '

no'o..,?ï'ffiiiiå1'""ïT:åîilllliì#ïîïj';""*'låîîîJ:.:î
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descritos. Os principais minerais sintectônicos a So em metassedimentos pertencentes a
fácies xisto verde são sericita, quartzo, clorita, espôcularita, cianita e na fácies anfibolito
são granada, estaurolita, silimanita, andalusita e cordierita (pedrosa soares ef aL, l9g4;
costa, 1989). Minerais pós-tectônicos a so são a cianita, estaurolita e cordierita, o que
indica uma fase de metamorfismo estático posterior a deformação tangencial. Durante a
fase Do a Faixa Araçuaí sofre modificação no regime metamórfico, de cinturão banoviano

a oeste para cinturão abukuma a leste (pedrosa soares, l9g9) provavelmente devido

a

proxirnidade dos granitóides sintectônicos.

os

granitóides que afloram na região nordeste da área pesquisada são
predominantemente sintectônicos à orogênese brasiliana e mostram-se leucocráticos, de
composiçáo granodiorítica a granítica, geralmente a duas micas, e apresentando granada,
silimanita, cordierita e anfibólio (Silva er a/., 19g3; SigaJr., 19g6).

1

j

2'Ì6

i
|

)

A

evoluçâo geodinâmica da Faixa Araçuaf mostr4 a cerca de 1,3- 1,0 b.a., a
formaçâo de um rift (fase extensional I), orientado segundo a direção N-S e preenchido
pelos metassedimenros do sg. Espinhaço. A fase inicial (sin-ift), onde o principal
mecanismo de subsidência é de natureza mecânica e resulta do estiramento crustal,
é
relacionada à sedimentação da Sequência Inferior. As duas sequências superiores marcam

a fase de subsidência térmica e flexural (fase pQ*rift), posterior ao resfriamento e,
possivelmente, concomitante ao enrijecimento da litosfera. A fase extensional II inicia
com um magmatismo básico continental na forma de diques e sr7lr, no intervalo 1000 a 900

m.a', levando à ampliação do n/ inicial. Nesta estrutura extensional de grandes
proporções depositam-se sedimentos glácio-continentais, glácio-marinhos com
retrabalhamento gravitacional (depósitos turbidíticos de leque submarino), que constituem
o pr.isma mioclinal de uma margem continental passiva. Esta fase pode ter gerado,

localmente, crosta oceânica. No intervalo de 600 a 500 m.a., ocorre o espessamento
litosférico associado ao encurtamento crustal, em regime compressional. Dobras e zonas
de cisalhamento rúpteis-dúcteis, metamorfismo tipo banoviaho, tipo abukuma e
metamorfismo inverso, assim como granitogênese do tipo "s", caracterizam este evento
compressional.
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