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RESUl'1O

fl região que ahrange o Quadrì;lãtero Ferriferq, o.Espinhaço
Mefidional e adjacencìas;, mQs,tra uma evoìução polìcicìica e poììmetamór
fica complexa, As sequêncjas de gnaisses, migntatitos e granulitos do Com
plexo Migmatito-granulítico de Mjnas Gerais, as associações tipicas d;
"granite-greenstone belt" dos supergrupos Rio Paraúna e Rio das Velhas e
as sequôncias metassedimentares dos supergrupos Minas, Espinhaço e São
Francjsco, de idades que variam do Arqueano ao Proterozõico Supeiror,mos
tram graus metam6rfjcos crescentes de oeste para les{e. 0 Fanenoz6ico .es
tã representado prìncipaìmente por magmatismo basãltico, provaveimente de
i dade Mesozõi ca

.

0 presente trabalho tem como enfoque principal o estudo fo
togeológico ¡egional, con base na interpretação de inragens de baixa reso
ìução do sat6ìite americano de recursos naturajs LANDSAT e de mosájcos se
micontrolados de RADAR do projeto RADAI"IBRASIL, aliada a dados geoìõ9ìcos
(de reconhecìmento de campo e bibliogrãficos) e geofísìcos (aeromagnetom6tricos e aeroci nti I ométri cos ) . 0 seu princìpaì objetovo õ contribuìr pa
ra q conhecimento da histõria evolutiva da região do Espinhaço Meridio
nal , Quadrilãtero Ferrifero e ãreas adjacentes
anãlise dos dados obtìdos da fotointerpretação,do reco
nhecimento de campo e dA bibìiografia, foram determinadas seis Uireções
preferenciais de esforço, levando-se em conta que os principaìs alinha
mentQs e zonas fortemente estruturadas são reflexos de estruturas ruio
res em profundidade. Todas estas seis direções preferenciais de esforço
estãQ relacionadas com movimentos diferencìais e rotacionais de blocos,
cQm deslocamento para oeste, com intensidade crescente de norte para su1.
Esta movi.mentação de blocos estã relacionada com a diferenciação da in
tensidade dos esforços. os esforços a sudeste e a leste foram de valores
mar:s elevados que os a nordeste, provocanclo,nesta regÍã0,0. soerguimento
das ¡ochas inffacrustais, que atravõs de falhas de empurrão foranl coloca
das em contato com as rochas de rnais baìxo grau nìetantõrfico. Além disso,
em resultado dessa maior intensi.dade dos esforços a leste e a sudeste,
acompanhada de un continuo soerguimento do embasamento, ocorreu o deslo
catnenùo, par deslisantento gravitacionaì, dos sedimentos Minas, de seu lu
gar de origem, para äs áreas por eìès. hoje ocuÞadas, na região do.Quadrilãtero Ferrifero e Rio Pìracicaba. Para esta regìão o padrão de fratui"a
Na

-t

-

6 distìnto em reìaçãq ao ç.eu emb,asa
mento autoctone, o que não 6 veri'fìcado nq regi'ão de Itab.i.ra-Morro dq p.i
ìar, a leste da serra do EspÍnliaç0, onde o supergrupo Minas tem un p;
drãg congruente com seu emhasamehto, mostrando assim ocupar uma pos.ição
autoctone a para-autoctone de suas rochas.
mento das rgchas da supe.rgrupo lulinas

A anãlise fotogeoìõgica, aliada a dados de campo e geofísi
cos, perni ti ram ai nda uma mel hor caracteni zação das pri nci pai s uni dades
litOestratìgrãficas-estruturais, sendo o resultado mais s.ignif.i catìvo a
extensão de maneira contínua para oeste áo supergrupo R.i o das Velhas des
de o Quadrilãtero Ferrífero at6 a região de pitangui-pequ.i .

_

ii

_

1

ABSTRACT

portion of the. State od. Minas Gerais, of the Quadriìate
ro Ferrífero, of the Espinhaço Merìdional and the adjacents parts has ;
complex pqliciclic and polimetamorphíc evoìution. The sequences of gneiss,
mìgmatites and granul ites of the Minas Gerais M.igrnatìte-Granulìte Compìex,
The tipical granite-greenstone b.elt associations of the R.ío parauna and
Rio das veìhas supergroups and the metasedimentary sequences of the Ml
nas, Espinhaço and São Francisco Supergroups, w.i th ages rangìng from
The

Archea'n

to Late Proterozoìc,

show metamorphic

sligthly

grades

varing
from
the East. There is also

metamorphic rocks in thè t,lest to high in
ba.saltic magmatìsm, which is Þrobahly of the Mesozoìc age.

The present regìonaì photogeoìogical study ìs based on the
interpretatjon of low resolution images of the American Satellite
of
Natural Resources - LANDSAT, and SLÃR images of the RADAMBRASIL project,
besides geoìogical (field works and literature)
and. geophysicaì
(aeromagnetic and aeroci nti I ometri c ) data. Theprincìpal a.ím is
to
contribute to the knowledge of the evoìutionary histoi"y of the reg.ion of
the Espinhaço Meridonal, QuadrÍ lãtero Ferrîfero and adjacents pants, In

the analysis of the photointerpretation and existìng literature and field
works, six structural directions of efforts were determined, considering
that the pni ncipal lineaments and strongly structured zones are reflex of
deeper setructures: All this six preferential directions of efforts are
related to differential and rotationl movements of the blocks with the
IoVe to the West, with higher intensity from North to the South. 0n the
other hand, these differential and rotational movements of blocks are
related to the differenciation of intensities of efforts, that is, the
southeastern and eastern efforts were of higher vaìues than those of the
northeast, arousing the ììfting of the infracrustal rocks, that througth
upthrust faults contacted lower metamorphic grade rocks. Besides, as a
resuit of higher intensìty efforts in the East and mainìy jn
the
southeast together with a continuous lìfting of the basement, occurred
the move by the gravitational slippìng, of the lvljnas sediments, from
their originaì pìaces to their recent ar'eas in the Quadriìãtero Ferrífe
ro and Rio Piracicaba r:egion. For this regìon the fracturar pattern ;
the rocks of the Minas Supergroup is di,stinct in relation to
its

ttì'

autochthQnQus. basement, qrhich does nQt occur

in the ltabira-Mqmq dg

Pi

East to Serra dq EspinhaçO,.where the Minas
Supergrgup
prqsents a congruent pattern With i.ts basement,. showing autoch.thonous
te para-autochthonous position of its rocks.

lar regìon,

'

existing I jterature and
field wqrks better caìacterized the l i.tostratigraphic-structural units.
The more importat result was the continuous traced of the lir¡jts of the
The ph.otogeoì ogì caì anaìysis and

Ris das Velhas Supergroup from the Quadriìaieno Ferrifeno to
guì-Pequi region, in the west part of the studied area.
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l.l

NTR!!uÇÃ0

APRESENTAQÃO

0s estudos dos complexos pré-cambrìanos até hoje baseiam-se prìncipalmente efl divisões estratigrãfìcas locais. Ao mesmo tempo
os estudos integrados e de compììação do prõ-cambriano tôm um grande ìn
teresse cientifico e um significado prãtìco fundamental pois a sepana*
ção e a correlação regional e ìnterregional de suas forrnações e de seus
conjuntos I itoestruturais nlaiores, representam chaves importantes no en
tendimento da histõria evolutiva da crosta terrestre e muito contribuem
.quanto a distribuìção e a potencialìdade dos necursos minerais possiveì
mente nel

ac i onados .

Duas das

principaìs ãreas do pr6-cambrìano brasileiro

sol>

estudos geolõ9icos e metalogenêticos hã mais de 200 anos, devido as riquezas ninerais são o Quadriìãtero Ferrifero e a regìão dc Espinhaço Me
ridjonal e adjacêncìas, Para estas regiões têm sido desenvolvidos levan
tamentos cartogrãficos, aerofotogrãfìcos, geofís icos e mapeamentos geolõgicos divensos, mas sempre de carãter descontinuo, em escalas diferen
tes e muitas vezes com resultados contraditõrios.

A utìl ìzação de produtos de sensoriamento remoto de baixa
resolução tem se mostrado uma ferramenta importante nos estudos geológi
cos regionais que procuram a partir de trabalhos pré-existentes (incluin
do-se aqui tamb6m todos os levantanentos cartogrãficos, complernentados
corn verificações de campo) uma homogeneização e integração das informações, princ ipalmente em relação ãs estruturas tectônicas de carãter
rúptiì e as.continuidades de conjuntos 1ito1õgÍcos.

0 presente trabal ho procura retratar os resultados obtì
dos pe lo autor na apì i cação, pni nci paì nrente de produtos de sensori amen
to remoto orbital, no estudo geoìógico-estrutural. 0 direcionanrenio do
trabal ho para questões tectono-estrutur.ris ó devido as características
dos produtos utilizados que permìtem uma visão regìona1 bastante' clara

-l-

-2-

de grandes Iineamentos desenvolvidos p_rìncipaìmente em

decorrência

da

tectônica rúpti l .
Por outro lado os diversos produtos de sensorìanrento remoto de baixa resolução disponlveis aplìcados ao estudo de ãreas pré-cal
brianas polìcicììcas complexas, carecem do estabelecimento de metodologìas.adequadas, poìs existem ainda substanciais controvõrsias quanto a
interpretação geoìõgìcas dos conjuntos e elementos texturais contidos
nas imagens. Desta forma a abordagem escolhida envolve ainda uma substãnciaI componente metodolõgica.
1.2

OBJ ET I VOS

. 0 presente trabalho tem por objetivo principal o .estudo
da hìstõria evolutiva da região do Quadri lãtero Ferrífero, Espìnhaço Me
rjdìonal e ãreas adjacentes, através da utilização de produtos de senso
riamento remoto integrado aos dados geofisìcos, de campo, petrogrãficos
e biblìogrãficos.

.

0s objetivos especificos deste trabal ho foram:

a) Confecção de um mapa iotogeoìõgico na escala Oe l:ZSO.OOO com

base na ìnlerpretação de imagens LANDSAT e mosajcos semicontrolados de radar do projeto RADAMBRASILn além de reconhecìmento e
verificações de campo, procurando-se a integração e homogenização dos dados geolõgicos pr-e-existentes.
b) Confecção .de mapas de fotolineamentos e fotoaI inhanrentos estru-

definir os

principais
sistemas de fraturalnento, decorrentes dos diversos eventos da
tectônica riptil e rúpti ì-ductìl que afetaram a regiã0.

turais para toda ãrea, na tentativa

.de

o relacionamento genêtico e espaciaì entre os principaìs sistenras de fraLuranrento e os vãrios eventos tectônicos
da reg ião através do tratanrento qua l ì tat ivo e quanti tati vo dos
fotol ì nearnentos,

c) Estabelecer

-3-

d) lntegração com dados geofisicos (cìntììométricos e

aeromagneto

métrìcos) para compìernentar a caracterização das grandes uniclades lito-estratìgrãficas mapeadas e dos prìncìpãis sistemas de
fraturamento.

.l.3

-

L0OALIZAÇÃO pA ÃREA

pE

ESTUpO

A ãrea de estudo localiza-se no estado de Minas Gerais en
tre os paralelos l9o0o'e 20000' de latitude sul e os meridianos 42oo0l
e 45400' de. iongitude oeste, compreendendo as fol has cartogrãfìcas Ipa
tinga (SE-23-D) e Belo Horizonte (SE-23-Z-C) ¡a escala l:250.000, tota
I izando aproximadamente 36.300 km. (Figuras ì..l e 1.2).

45000'
-

,..

40000'

BAHÏA

+----\---

15000'

15000'

I

GOIAS.,

}IINAS
I

C,ERATS
20000

¡

PAI-IIO

,.}i
tÊ

7'-'- iã rdF

--.j, j .,

SAO

);

r"r?'/

ì

45000'

Fì9.

l l -

/t

40000'

Locaì ização da ãrea.

20000'

-4-

46030 '

45000'

43030' 42900' .40030'

18000'

SE23-Y-B :823-Z-A

sE23-Z-D

19000

,

sE24-Y-C

20000'

20000'

iF23-v-B
21000

|

SE24-Y-A

19000'
SE23-Y-D

18000

iF23-x-A SF23-X-B

snz¿-v-c

|

46030,

21000 '

45000' 43030.' 42q0'

40030 '

Fig 1.2 -. Artictrìação das folhas.

I.4 -

ASPECTOS ECONOI"IICOS

E

ACTSSOS

0 prìncìpaì centro urbano da ãrea de estudo õ a. cidade de
Belo t{orizonte, capital do Estado que juntamente com as cidades satõlì
tes Betim e Contagem, forma o maior polo industrjal do Estado, que en_
gìoba desde a produção de manufaturados, atõ a produção automobi iística
e mãquinas pesadas, como também forma o princ.i pa1 polo comerc.i al . Relacionada a-região da cidade de Belo HorÍzonte, encontramos a indústria
extrativa mineral. Outros centros importantes são as cidades de Nova Li
ma, onde encontra-se. a mina de .Morro Velho; a cìdade de ltabìra, qu;
além das usinas siderúrgicas, é também um dos prìncipais centros de
estração do minõrio de ferno. As cidades de Ipatinga, coronel Fabriciano, João Monlevade e Pìtangui caracterizam-se econômicamente pela siderurgia. Tambénr encontram-se outros aglomerados urbanos importantes corno
Caratinga, Sete Lagoas, Paraopeba e Conceìção clo Mato Dentro. para toda
a área de estudo a agropecuãria tambõm ocupa um papel ecônom.i co importan

te.
As principais vias de acessos (F.igura I.3), são as rodo-.
Vias.BR-l16 a leste, que praticamente corta toda a ãrea de suì para nor
te; BR-3BI , que 1ìga Belo Horizonte a Governador Valadares para norte e
São Pauìo para sul; BR-262, que corta parte da folha lpatinga e toda a
folha Belo llol'izonte de leste par a oeste;BR-040, ì igando Belo Horizonte
a Brasílja e Rìo de Janei i-o; BR-352 Iìgando p.i tangui a Abaeté, etc, A
locomoção dentro da äre.r de estudo é aînda faciritada por aìgumas rocrovias estaduais, na rlaioria das vezcs sem pavi'ìentaçã0, co'o por exem_
plo a MG-'l0, MG-60, MG-]2() e MG-434., etc. e por um número rnuito grande
de estradas e caminhos nrunìcipais, toclos de terra, mas transitãveis em
grandc parte do ano.
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Principais vias de acesso e localidades da ãrea de estudo.
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1.5

ASPECTOS FISIOGRAFICOS

A ãrea de estudo engìoba os chamados <lominios morfoestrutu
rais do interior, que segundo Moreina e Camelier (1977) são para esta
ãrea individual i zados em:

-

escarpas e maciços modelados em rochas do complexo cristal ino
(representado na ãrea pe1 os planaltos cri sta'l inos rebaixados);

- altas superfîcies modeladas

em rochas

proterozóìcas (Quadri lãte-

ro Ferrifero e tspì nhaço );

-

superficies ap1 aìnadas, com rel evo ondulado (representado na ãrea
pel as regiões de ocorrência das rochas do Grupo Bambuí).

.

0s planal tos cristal inos rebajxados foram estudados por
Kìn9 (ì956) que nesta reg ião dìstinguiu: a superfîcie.Sul-amerìcana, e:
cuipìda no terciãrìo ìnferÍor, com altitudes de até 1.000 metros; o ci
clo de erosão denominado Velhas do Terciãrìo Superior, que caracteriza-se peìa dissecação da superficie Sul-ameri cana por vaìes profundos,
tributãiìos do Rio Doce; e o cic'l o de clesnudação Paraguaçu, de idade
Pleistocena, que ocorre somente no extremo nordeste da ãrea de estudo,
no vale do Rio Docà.
Braun (197ì) tambõm rel acionou os pìana1 tos cristalinos re
baixados ã superficie Sul-americana, e ao cìclo Vel has. Quanto ao cìclo
Paraguaçu de King (ì956) Braun ('ì971 )dìz que "este nada mais é do que
um dos ìnúmeros estãgios de desnudação (subcìcìos) que se ìmporão ao ci
clo Velhas, até que o relevo alcance o mãximo de aplaìnamento. como no
final do periodo Sul -arnericano

'

0s planaltos cristal inos rebaixados são djferenciados ge
ralmente por escarpas (Foto ì.ì), as vezes associadas a falhas. Apresen.
tam altitudes que variam de 500 a 'ì.100 metros, as vezes com ulÌa topografia onduìada, com nro.rros suaves do tipo "meìa laranja" (Foto ì.2) co
bertos por espossos nlantos de interrperìstno (Foto ì.'l )até morros altos
.l.3)'
de topo arredondado fon¡rando estruturds do tìpo pão de açucar (Foto
As vezes são encontradas ãreas onde o reì evo apresenta-se levemente on
clu I ado (Foto ì .4).

I
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Foto

l.l

-

Aspecto topogrãfico da regìão prõxìma a Engenheìro Caìclas,
em area de ocorrencìa de migmatitos e granulitos.

Esta foto mostra um exemplo de escarpa que'

dìferencia

os

pìanaltos cristal inos, e a topografìa ondulada .com morros
suaves "meia 'l aranja" em um nivel maìs baìxo. 0 canto direi
to inferior da foto dá uma idõia do manto de ìntemperismo r
gi I oso de cor aìaranjada.

t

Foto I .2

Aspecto da topografìa da região prõxinra a C.aratìnga,em área
com pr'edoninância de gnaisses e migmatìtos
Esta foto nlostra o papel da rede de drenagenr no nìodelado
dos planaìtos cristalìnos,.que aìén de dissecar o relevo po
de fornrar terraços ernbutidos, onde a ação antrópìca õ nraisdesenvol vida.

at_i:.i ìn]lûI
l
l
l

-Õ-

'\<,^.,¡- ;*;"¡*¡o.rl,,!,;-rú'ì't.,";å.r!i¿å1,'.,.

Foto 1.3

-

---'"..'-

-*.

Aspecto da topografìa da região de Coronel Fabriciano,
ãrea de ocorrência de granitóìdes.

em

Estes granìtõides fornram pontões rochosos,'de flancos rlesnu
dos, denonlìnados de "pão-de-açúcar", contrastando.na paìsa:
gem com os taludes e colinas de decomposìção quimica.

.at-!
$*hÞ¡
ET'

hi

Aspecto da topografia da reqião a Nt de Ipatinga, junto
Rio Doce, enl ãrea de ocorrôncia de gnaìsses e xìstos.

0 rel cvo apresenta-se levernente
e o atual fundo clo vale.

ao

ondulado,mostrando terraços

I
j
I
J

I

0s dominios geomorfoló9icos de altas superficies modeìa
das em rochas proterozóicas do Quadrììãtero Ferrifero e Esþinhaço, com
altitudes superiores a 1.200 metros segundo Dorr (.l969) são caracteri
zados por uma topografia bastante acidentada, com vales profundos,cris
tas ingremes e altos platos (Fotos 1.5, 1.6 e 1,7). King (1956) consi
derotl as altas superficies modeladas em rochas proteroz6icas como pertencentes aos ciclos Gondwana de ìdade jurãssica e post-Gonowana de
idade controvertida. Segundo King (1956) este ciclo desenvolveu-se durante o Cretãceo Superìor, Braun (197.l) atrìbui a este ciclo a idade
Cretãceo Inferìor a M-edi o .

i.
|;,i
fi: ,

Foto

.l.5

Aspecto do relevo do Quadrììátero Ferrifero, na negião da
Serra da Pìedade (Caeté), em ãrea de ocorrôncja de Itabirì-

tos.

e

foto

pode-se obseryar o aplainamento de topo
parte do flanco da serra que representa o cjclo

Nesta

Gondwana, caracterizado por
por pequenos vaì es.

um

Gondwana

aplaìnamento ìncompl

post-

eto,

e

.ìleil
-.1
,

-

I

t0 -
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Foto I .6

0utro aspecto da regìão

do Quadri

1ãtero Ferrifero (Serra

da
e

) onde observa...se o aplainanrento de topo Gondwana,
no prìmeìro plano o reìevo da superficì e Sul-Aner'ì cana.
P

iedade

Q*¡¡ti¡aG¿;¿*'-

Foto

I

7

Aspecto da topografia da serra
dov

ia

MG- I

do

Espinhaço ao ìongo da ro-

0.

0s quartzitos, cnr prinreìro pìano, nrais r'esistentes a erosão
dão relevos sal ierìtes e erìçados. Ao fundo observa-se o
a p lai nanento de topo Gondwana.

1l -

As superficies aplainadas com. relevo ondulado ocupam uma
grande porção da parte oeste da regiãó de estudo, que são as ãreas ocu_
padas pelo grupo Bambui. Nas áreas de ocorrências de calcãreos formam-se as vezes morros não mujto altos, com encostas suaves (Foto 'l .8) ,
al inhados segundo a direção norte-sui . Segundo Kìng (1956) na regìão
ocupada pelas rochas do grupo Banrbui são encontr¿dos testemunhos do ci
cìo Gondr.rana, como a Serra de Santa Helena a Ni,l de Sete Lagoas. A superfÍcie sul-americana e o ciclo Vel has são predomìnantes 'na ãrea de
est udo .

Foto 1.8

-

Asoecto do relevo ondulado com encostas suaves na area de
ocôrrência das rochas do Grupo Bambuí a St da cidade de Bal

din.

A drenagem principal estã representada peìo Rio Doce e
seus afl uentes (Rio Piracicaba, Rio Santo Antonio e outros) e os tribu
tãrios do Rio São Francisco (Rìo das Velhas, Rìo Paraopeba, Rio Parã e
seus afluentes). A caracteristica da drenagem na ãrea de estudo, é que
tanto os rios prìncìpais como seus tributár^ios, encontram-se geraìmente encaixados e controlados pelas estruturas geoìõgìcas.

Alonso (ì 977

)

A cobertura vegetal da rcgião estã representada segundo
por fl orestas subcaducì fõl i a tropì ca l , quase que total -

-t2-

mente devastadas, dando lugar.ãs atividades agropecuãrias e
restamento.

de reflo-

A floresta subcaduci.fólia tropical , pouco cemada, carac
terìza-se por ãrvores de até 25 netros de altura com um estrato inferior constituîdo por ãrvores de l2 a l5 metros. (Foto 1.9).
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Foto I .9

Aspecto da floresta subcaducìfõl
res de Guanhães.

ia tropicaì a oest.e de

Do-

Esta foto ainda nostra uma das caracteristicas dos rios da
região de estudo; a formação de corredeiras ou quedas d'ãgua
que correspondem a afloramento de rochas resistentes a erosão (afl oramento de charnockìtos).

tìtudes

Ãs vezes, ocorrem manchas de cerrado (Foto
superìores a 900-1000 rnetros aparecem campos.

1.i0) e em aì

0 clima da região segundo Nìmer (ì977) pode ser dividido
em dois tìpos principai!: o subquente e o mesotérmico brando. As ãreas
nrais baixas conrpreendenr o cl ima subquente conì temperaturas m6d i as
anuais de 20oC a 240C. As ãreas maìs elevadas, de cl inla mesotérmìco
brando apresentanr temþeraturas nlêdìas anuajs de lBoc-190c.
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Foto 1.10

-
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Aspecto de uma mancha de cerrado na
serra do EsPìnhaço.

0 indice

m-edio de

precìþitação estã

em

região

da

torno de 1.000

mm/

ano a ì,500 mm/ano e segundo Nìmer op. cìt. os mãximos pluviométricos '
-e
ocomerï no verão e o minimo no inverno. 0 inverno seco, e a estìagenr
na regìão da serra do Espìnhaço pode chegar a atingìr 6 meses' Segundo
Dorr (1969), a rnédia de precipitação para o Quadriìãtero Ferritero si
tua-se em torno de 2.000 mm/ano.
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MATTRIAIS E

2.I -

MTTODOS

MATTRIAIS

No desenvolvimento do refeniclo

trabaìho, foram utiljzados

os seguintes materiais: bibìiografia; produtos de sensoniamento remoto;
mapas cì ntiIométricos e aeromagnetométri cos e folhas. topogrãficas.

2.].1 .

BIBLIOGRAFlA

Foi efetuada

uma ampìa pesqui.sa

blbliogrãfica

incluindo
consul tas de livros, 'pubììcações especìal izadas refLrentes ôos conhecinrentos geolõgìcos da área em estudo, além dos mapas existentes na ãrea
de aspectos regìonais e temãticos.
2.1

.2 -

PRODUTOS DE STNSORIAMENTO REMOTO

A base do trabal ho foram os produtos fotogrãficos obtìdos
por quatro tìpos de sensores prìqcipais:

-

("Mu1tispectral Scanner System") - ìmagens fotogrãficas bran
co e preto nas escalas l:500.000 e l:250.000 nos canais 5 e 7o
distrìbuídos em duas órbitas, como a seguir:
. -orbita 122 ponto 25 + 12 segundos; e
. 'orbita .136 ponto 25 + 12

MSS

segundos.

Foram

utjlizados dois conjuntos de

de õpocas

d

i

ferentes

imagens

na

escala l.:250.000,

,

-

("Return Bean Vidicon"). Foran utilizadas l6 subcenas destas
imagens nas escalas l:500.000 e l:250.000, obtidas pe1 o sistema
LANDSAT, que recobnìranl totalnrente a ãrea de estudo. ULn conjunio
de 4 subcenas RBV correspondenl a uma cena MSS.

.

Foram

RBV

dì

utilizados dois conjuntos na escala l:250.000,

ferentes.

- ì4 -

de

épocas

-

15

-

'

-. intagens ¡ultiespectrais obtj.das. pelq
sistenta L¿1NDSAT. Fqram uti'] izadas imagens. nos. canais 3,4,5 er 7
e na escala I1250.000 e os- canais. 3,4 e 7 na escala l:l00.0OO,re
ferentes as 6rbitas 217 e 218 e ao ponto 73 + 1? segundos.fls ima
gens na escala l:250,000 recohriram totalmente a ãrea de estudo
e as i.magens na escala l:.l00.000 parci.almente.
TM (."Thenratic Mapper")

tm relação as imagens LANDSAT, a ãrea de estudo, em um processanento nornral , compreende duas 6rbitas. e dois pontos: órbitas 217
e 218 e os pontos 73 e 74, pois a parte norte da ãrea estaria
contida nas ìmagens do ponto 73 e a parte sul nas imagens do pon
to 74. Para mininrizar os custos, os pedidos de imagens foran. fei
tos corn um deslocamento de l2 segundos, a partir do centro d;
i magens para suì.

-

("Sì.de-Lookìng Airhone Radan" ) - foram utilizados os mosajcQs semicontrolados de radar, na escala de l:250.000 do Projeto
RADA|v1BRASIL, referentes ãs fol.has Belo Hori zonte (SE-23-Z-C) e
Ipatinga (SE-23-Z-D) que cohriram totalmente a ãrea de estuCo.
SL/1R

A Tabela 2.1 mostra as pnincipais caracùeríst.i cas
pt"adutos fotogrãfi cos uti I i zados.

dos

lvlaiores detalhes sobre estes sensores podem ser encontra
dQs em American Society of Photogrammetry ('ì983), Lillesand ancl Kiefer
(1979), Lintz and Si¡ninetti (1976) e Sabins Jr. (1978).

I
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TABELA 2' I

PRINCIPAIS CARACTERTSTIcAS DOS PRODUTOS FOTOGRÃFICOS

CARACTTRÏST I CAS
RES0L UÇ40

SEN SO R

CANAL

SLAR

ESPAC

IAL

RES0L UçÃ0

S

ESPECTRAL

(ne)

(R)

25n

banda X
(3,ìcm)

E

79n

0,6

-

0,7um

7

79n

0,8

-

I,lum

40m

0,4

-

0,9um

30m

0,63 -0,69um

4

30m

0,76 - 0,9um

5

30m

ì,55 -l,75pm

7

30m

2,08 -2,35um

I STËMA

TIPO

SENSOR

radar de vì sa-

da I ateraI

imageador
nul tj es pec tra I

a

p

MSS

RBV

.)

TM

cm a
p

pn

.-

ati vo
passivo

tros

ce

ntinre

mi

crônretr os

'imageador

p

multiespectraì
conj unto de câ
maras de tel evì são
i nrag eado

mul

r

t iespectral

'imageador

multiespectral
'imageador
mu

ltì

es

pectral

ì rnag ea do

mul

tì

r

es pe

ctra

l

p

p

p

p

p
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-

MAPAS CINTILOMETR]COS

utilizados

levantamentos cintìiométricos
obtidos tanto peìo Ievantamento pontua.l , como por avìão, fornecidos peìo
CNEN e NUCLTBRÃS, nas escalas l:250.000, 1:100.000 e'l :50.000,
Foram

-

escal

a

mapas de

Mapa geoìõgìco con

I : 250. 000

folha Ipatinga

-

interpretação geofisjca -

(completa)

NUCLEBRÁS, sem da

ta.
Mapa geoìõgico conr

interpretação geofisica
fol ha Bel o Hori zonte - ( ì ncompl eta ) NUCLEBRÃS,
sem data.

Mapa de ¡econhecjmento geol õgi co-radi ométri

co. Projeto
escala l:100.000

-

,
-

escala l:50.000

-

.4 -

.

CNEN

('ì972).

Folha Belo Horizonte - projeto aerogeofisìco
Furnas. NUCLEBRÃS ( 1977 )
Folha Parã de Minas - projeto aerogeofisico
Furnas. NUCLEBRAS (.l977 ) .

Folhas: SÊ-23-7-C-YI-2; SE-23-Z-C-VI-4:
SE-23-Z-C-VI-3 - Projeto Quadrì'lãtero Ferrífe

ro 2.1

Espinhaço Meridjonal

-

NUCLTBRÁS

(1974)

MAPAS AIROMAGNETICOS

util izadas l2 folhas

na escala l:'l00.000, cobrindo
jntensidade
toda a ãrea de estudo. 0s mapas de
magnétìca foram elaborados no âmbito do convênio geofisico Brasil -Alemanha (DNPM-PRAKLA, l97lForam

1972).

Suas
ì

)

prìncipaìs caracteristicas

são:

l:ì00.000

Escal a:

2)

Equ i

dì s tãnc

3)

Prec

isão do magnetônretro:

4)

Espaçamento

ia das iso-anomalias:
entre

nredi

das:

5y

'ly
60m

- l8 -

. 5) Espaçamento
6) Altura
7)

das linhas de vôo (sentido E-l,^l):

média do

vôo:

2km

700m

regional efetuada pela equi
pe do convênio (dados reduzidos para a aìtitude de I200m).

2.].5 -

Redução do campo

FOLHAS TOPOGRÃFICAS

Foram usadas

e na

-

as seguìntes folhas topogrãficas do IBGt:

esca I a I : 250.000

Fol ha

Ipatinga (SE-23-Z-D) ìmpressa

em 1982;

Fol ha Belo Hprìzonte (SE-23-Z-C) impressa em 1979.

c na escal a l:100.000

-

Folha Baldìn (SE-23-Z-C-III) impressa em 1977;
Folha Conceìção do Mato Dentro (SE-23-Z-D-l) impressa en 1977;
Folha Coronel Fabricìano (St-23-Z-D-V) impressa em l9B0;
Fol ha Ipatinga (SE-23-Z-D-II) impressa em 1980;
Folha Itabira (SE-23-Z-D-IV) ìmpressa en 1977;
.l976;
Folha Parã de Mìnas (SE-23-Z-C-IV) inpressa em
Fol ha Pompeu (SE-23-Z-C-I) ìmpressa em 1976;
Folha Sete Lagoas (SE-23-2.,C-lI) impressa em 1976.

o na escal a I :50.000

-

Folha
Folha
Folha
Fol ha

Belo Horìzonte (SE-23-Z-C-VI-3) ìmpressa em ì979;
Cachoeira dos Macacos (SE-23-Z-C-V-I) ìmpressa em 1976;
Caetê (SE-23-Z-C-V-4) impressa em 'ì976;
tsmeral das (SE-23-Z-C-V-3) impressa enr 1976;

Folha Jabuticatubas (SE-23-Z-C-VI-2) impressa em 1977;
Fol ha Lagoa Santa (SE-23-Z-C-VI-1

)

reìmpressa em ì985;

Folha Pedro Leopoìdo (SE-23-Z-C-V-2) ìnrpressa em 1976.

- t9 -

2,2

.

METODOS

No desenvolvìnento do presente tiabalho foi utilizada
cornbìnação interdiscìpl inar de nret.odologìas a seguìr descritas.

2.2.1

-

uma

METOpOS DE F0T0tNTERPRETAçÃO

Na

anãlise das informações contidas nos produtos de

senso

rì amento rernoto, i dent ifi cadas, anal i sadas e ì nterpretadas em seu senti
do geoìõgìco, são usados basicamente dois métodos.
2,2,1

.1-

METODOS DAS CHAVES INTERPRETATIVAS

de carãter empír'i'co e comparativo, que tem
por base o conhecjmento prévìo de padrões e feìções simìlares, que são
confrontados corn os existentes na ãrea de estudo.

E

um mótodo

0s padr"ões podem ser:

o visuaì,

-

.o,npurução entre imagerrs,

-

feição geolõgica é descrita em termos de caracteristicas fotogrãficas, que se pressupõenr serem

o descritivos

uma

as mesmas para s ituações geolõgìcas semelhantos,
Dessa

naneira, temos doìs

momentos

ìnportantes na utiliza

ção deste método.

ì9 - o emprego do mêtodo requer muito cuidado, poìs a analogìa

po-

de levar ã ìnterpretação errônea.
2Q

- a subjetividade
para

ev i

talidéi

do método exige uma isenção do fotointérprete,
as pré-concebidas.

Maiores detal hes sobre cste método, podem ser encontrados
em Ricci e Petri (1965); Mìì1er (196ì); Tator (1960); Alìun ('l969).

-"1l
l

-20

2.2.1.2

-

i

PROCESSO FOTOINTERPRETATIVO

A partir dos trabalhos .de Guy (1966); Riverau (1970) e
Soares e Fiori (1976); Riverau e Fontanel (1976) e Veneziani e Anjos
(1982) adaptaram os crit-erios anteriormente estabelecidos para ìnterpre
tação de fotografìas aéreas, em função das características dos produtos
de sensoriamento remoto do SLAR e do sistema LANDSAT. Este processo baseia-se em uma sequência de etapas ìõ9icas e sistemãticas que independenl do conhecìmento pr6vìo da ãrea e.da utiì ização das chaves interpre-

tativas.
Segundo Veneziani

tuam

este procedimento

e Anjos (1982), as regras

que

concei-

podem ser:

A anãlise dos elementos de textura e da estrutura fotogrãfìca e
das tonal idades de cinza, a fins de definir as proprìedades que
caracterizam a forma e indìvidualização de zonas imageadas que
possuam caracterîstì cas semel hantes (zonas hornól ogas ) .
procedìmento dedutivo e ittdutìvo pana estabelecer
do geolõg ico das zonas homõì ogas.
0

,

o signifìca-

Dessa maneira, no desenvolvimento deste processo

de fotg

ìnterpretação são desenvolvidas três etapas:

-

ìdentificação dos elementos texturais de relevo e
de drenagenr, onde o el enìento texLural é a menor superficìe continua, honrogênea, passível de repetição, distinguivel em uma imagem fotogrãfìca.

Fotoleitura

Fotoanãlìse - anãl ise das propriedades de rel evo e drenagem (ìineações, aììnhamentos, angul arìdades, tropia, assimetrìa e unifornridade) e caracterjzação das formas segundo estas propriedades (Figura 2.ì ).
Ainda na fotoanãl'ise, parô os produtos LANDSAT, MSS e TM, devìdo
as caracteristìcas espectrais dos mesmos, é feita a anãìise das
tonal idades de cìnza. A anãlise das tonal idades de cinza deve
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ORIJti"I DE ESTRUTURACÃO

0rganìzação s iupl cö: ordem
ba ixa . 2- 0rgan ì zação compl e
xa (tr eì iça recurvado supcrìm
posto a dcndri tì co ) : orCcñ
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to da fornia: anti forma ). -

Fig, 2.ì - Caracterização das formas
rais.
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Organização simpleÁ: ordem

baixa.2-

0rgan ì zação
- conì
cxa ( rlef ornraçõcs pìãstî
ti cas geradas por faìhas)l
pl

ordcnl al

ta (fator de

con

dicion¡nlento cia fornla: fa
ì hanrento transcorrcnte . )

segundo al gumas propliedades textu

Veneziani e Anjos (1982).

-22ser feita com cuidados especiais, pois as mesnas, na mai.oria dos
casos, refletem as aìterações no tìpo da cobertura vegetal, apesar de haver a relação tìpo ìitológico-estrutura geoìógìca e vegetaçã0.

o Fotoìnterpretação - associação dos dados analisados a urn signifi
cado geolõgico, tendo por base os conhecimentos nlais atuajs sobre a ãrea de estudo.

. 0 processo de fotoì nterpretação

baseado na

lõgica e sìste

mãtica, evita nruitos dos problemas que ocorrem na utilização do método
das chaves ì nterpretat ivas , e por isio, foi adotado no presente trabalho. Maiores detaj hes sobre este processamento, podem ser encontrados
em Lueder (1959); Soares e Fiori (ì976); Veneziani e Anjos ('l982); Vene
zianì (l986) e Santos (1986).

2.2.2

-

_ryE8PRETAÇÃO

pE påpo¡

crNT

cgs

Segundo Sharma (1976), os métodos de prospecção empregan-

do a radioativídade têrn sìdo ìmportantes nas décadas recentes, não somente pela grande demanda de urânio, mas tarnbém pela localização de mìnerais associados a corpos mineralizados. Estes nlétodos também podem
ser usados com sucesso nas investigações geoìõgìcas e estruturais.
As pnimeiras apìicações da radioatìvidade na geologìa datam de 1935, e foram voìtadas para a exploração do petrõ1e0. Segundo
Schwarzer e Adanrs (19i3), nos dias de hoie os levantamentos cintilométnicos por aeronave tem unra importâncìa valiòsa nos mapeamentos geolõgi
cos e em programas de exploração, pois fornecem informações geológicas
generalizadas de grandes ãreas em um'curto período de, tempo.

.

o processo de desintegração de nÛcleos atônrìcos peìa enli ssão de energia e particuìas de
massas, sendo o U, o Th e K40 os tr6s pr^incìpaìs elementos radioativos
Na natureza acontece espontaneamente

etlcontt"ados na natureza. Na desìntegração dos núcl eos atômìcos,
pos de radiação são observados: alfa, beta e gama.

três ti
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o Particula alfa (o) - uma particula alfa é üm núcleo de héijo com
carga +2, massa 4 e com vel ocidade inicial da ordem de 0,05 da
velocidade da Iuz (Dobrìn, 1960; Fedìnskìy, ì967; Parasmir, 1970) .
Em contado com a atmosfera, as, particulas alfas diminuem sua ve-

'

.o

locidade devido ao atrito com as nol6culas do ar, ionizam-se, jun
tam a si dois elétrons livres e transformam-se no . ãtomo neutro
de héjio. Por esta razão, não é prãtico tentar detectar a radiação alfa (Dobrìn, 1960; Fedinskìy, 1967).

Particula beta (ß) - a particuìa beta 6 unl elõtron com carga -1
e massa iguaì a ì/3 da energia do prõton (Dobrìn,ì960; Fedìnskìy,
1967; Parasmir, ì970). As partícuìas beta aparecem em resultado
do choque de neutrons sobre os prótons. As partículas beta possuem velocidade diferente de emissão e dinlìnuem sua velocidade
inicial em contato com a atmosfera, nos primeiros 20 centimetros.
0 ãtomo que perde a particula beta não muda sua massa, mas tèm a
carga de seu núcleo aumentada enr I unìdade (Dobrìn, ì960; Fedins

kìy,

ì967).

o R4ìos gama (1)

'

-

os raios gàma são radìações el etronragnétìcas de
mesma natureza que aluz e os raìos X, mas com energia muito
maior, e por,conseguinte, de freqüôncia maìs alta (Dobrìn, 1960).
0s raios gama atravessando uma camada rochosa de espessura de 30
centimetros perdem 99% da energìa e somente l% da radiação chega aos inst.runrentos (Fedinskìy, 1967). Por careceren de carga
elétrìca, os raios gama não são influenciados pelo campo rnagnõtì

co (Figuerola,

197

4)

.l00

vezes mai.s penet¡ativos. que os
0s raios y são de l0 a
raios ß e podem passar atravõs de uma p1 aca de chumbo de alguns centimetros de espessura ou de 30 centimetr"os de rocha, como tanbém atravessar dezenas de netros de ar (Dobrìn, 'l960)

Por seren os raios y maìs penetrativos dos trôs tìpos de
radiação, estes são os pnincipaìs alvos dos apareìhos detectores de radi at i vi

da

de.

I

l
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0 detetor ntais clifundido é o contator Geiger Mü1 ier, mas
em trabalhos onde é requerida uma alta.sensibil idade, como nos levantamentos aéreos, os cintilômetros são mais utilìiados (Dobrin, ì960).
geolõgico, os dados cintjlométricos podenr
ser utilizados como suporte na definìção de contatos entre formações
geolõgicas, na defìnìção de falhas, que segundo Rothé e Rothí (1950)
Fedinskiy (1967) faciìitam a difusão da emanação radioativa. Além disso, os dados cintilométri cos são amplamente utìlizados na prospecção pe
trol ifera .
No mapeamento

2.2.3

-

INTERPRTTAÇÃO DE DApOS AERoI4AGNETICOS

0 objetìvo dos levantamentos ãeromagnéticos estã na detecção de corpos rochisos que possuem diferentes proprìedades nragnéticas. Estas propriedades foram tratadas mais detalhadamente por Fedinskiy (1967) e Stacey e Banergee ('l974) entre outros.
A ìnterpretação dos dados aeromagnéticos disponíveìs (mapas de contorno na escala de ì:100.000) baseou-se nos trabalhos de Las
forgues (.l966), Nettleton (1971), Gay (l972), Telford et aliì (ì97S) e
Padilha (1982). Estes autores não apresentam diferenças significativas
na interpretação geoìógico-estrutural dos dados aeromagnéticos, As d.i scordâncias são notadas somente em relação aos métodos computacionais utì
lìzados no tratamento dos dados (correção dos dados e elaboração dos ma
pas de contorno ) ,
Todas as substâncias podem ser caracterizadas peìas suas
reìações com o campo magnétìco externo (Fedìnskìy, 1967). Introduzindo-se a suscetibil jdade magnõtica K, como relação entre intensidade de po

larização induzìda (J) e a tensão do campo de magnetização (H):

K=

J
H

resulta que a magnetìzação de um determinado tìpo de rocha estã relacjo
nada com a polarìzação induz.i da pelo canrpo geonìâgnético.

2t:

.

0 resultado final dos levantanlentos aeromagnéticos õ um
mapa de isoanomal ìas do campo magnético total . A área de estudo caracte
riza-se por uma grande quantidade de anomal r'a s' ma gnét ì ca s , devido uo,
diversos tìpos ì itol69ìcos encontrados com val ores de suscetibìlidade
magnétìca variãvel , como por exemplo os corpos mãfi¿os, uìtranrãfìcos e
as formações ferriferas.
2.2.4

-TRABALH0S

pr

RECgNHEgTTIENT0

E

VERTFTCAÇÃo

pE

CAMPO

0s trabal hos de reconhecimento e ver'ì ficação de campo foram de carater regional , e não objetivaram o detalhamento estratigráfico, que para a região de estudo é extremamente conlplexo. 0 levantamento
de campo foi dirigido ã busca de evidêncjas que permìtissem um entendìmento melhor da hìstõr'ia evolutiva da ãrea'de estudo através dos proce:
sos da tectônica rúptì l e rúpti1-dúct.iI. Dessa nraneina, a nivel de aflo
ramento foram feitas as seguintes estudos:
ì

)

Estudo de fe ições indicativas de movimentação e/ou esforço na
formação de faìhas ou fraturas (estri as; marcas de arranhacluras

etc.

2)

)

.

Observação de diques ou úeios preenchendo
mi

nada

ciì

reção

fraturas

em uma dete.f

.

3) A relação entre fraturamento, que permjte a definição
relativa dos eventos tectônicos e dos esforços.

4) Definìção da intensidade de fraturamento
ciajs de rupturas e esforços.

em

da

idade

dìreções preferen-

Durante os trabalhos de campo tamb6m foram feitas <lescrìções ììtoìõgicas de 5l 5 pontos com a coleta de amostras de mão para ìâmìnação e estudos de petr ografia mìcroscópìca, além de se efetuar nedidas de fol iação, acanantento etc.
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2.2.5

-

ANÃLISE DE FRATURAMTNTO

estruturas (juntas e faìhas) foram
ìsados os elementos texturais (lìneações e al inhamenlos de relevo e
Na extração dos dodos

anal

drenagem)

No presente trabalho foram

utilizados os seguintes critã-

rros:

l)

Fratura: este termo foi util izado.de uma forma bem ampìa, ìnclu
indo qualquer plano de quebra passivel de representação nos pro
dutos utjlizados de pequena escala. Aquì estão ìncluidas as foliações cataclãsticas, a partir das quaìs pode se desenvolver
um ì ntenso fraturamento

.

relevo e drenagem: este termo foì utilìzado segundo
as definições de Soares et.al jì (1982a) e Soares et alii (1982b),
como carater descnitivo de feìções ol¡servadas nas imagens foto
grãfìcas e sua correlação com os elementos do terreno.

2) Lineação de

foi utiIizado de forma ampla para ca
racteri zar feì çôes I i neares , reti lineas e/ou I evement. .rruur-,'

3) Fotolineamento:

este ternìo

associadas ãs formas de rele';o e drenagem observadas nos produtos ut iI i zados.

4)

Fotoal jnhamento: este termo foi utilizado de forma ampla para
caracteri zar feições al inhadas sìmples ou compostas, que podem

refletir
5)

um fenôrneno

de subsuperficie.

Juntas: foram consideradas

como

juntas as ì ineações de relevo e
de 3,5km, (Northfl eet et alj i,

de drenagem con extensão máxima
'I
971) e transversais a subparalelos ao acamamento.

6) Falhas: foram cons iderqdas cono fal has al inhamentos de

tonais

relevo

e

superìor a 3,Sknl que segundo Veneziani (1986). poden condjcionar a ôssinretria de relevo e drena
genr ou constìtuir os limìtes entre extratos rochosos com. conìlæ
tênci a d i ferentc .
drenagem e

conr extensão

-27

-

0s dados de fraturamento.foram estudados atrav-es da delimitação dos feixes de fraturas, da anãlìse qualitativa e quantitativa,
e atravõs dos diagramas de rosãceas para as juntas verticais e sub-ver-

ticais

(900

2,2.5.1

-

a

7Oo) medidas no campo.

FEIXES DT

FRATURAS

ise dos feixes de fraturas (Anexo 2) foram determi
nadas dìr'eções pneferenciais levando-se ent conta que os principais a'l i
nhamentos e zonas fortemente estnuturados podem ìndicar tectonismo pro
fundo mesno em cinturões de "nappes" (Pl icka, 1974).
Na anãl

feixes de fraùuras, optou-se pela classi
ficação de juntas pì opostô por Plicka (1g74), que melhor atendia aos in
Na defìnìção dos

teresses deste trabalho.
Segundo Pì ìcka (1974) as zonas de

juntas. constituem

de

ânguìo de merguìho (verticaìs a
sub-verticais), espaçadas regularmente (maìs ou menos panalelas), esten
dendo-se ao ìongo de grandes ãreas e grandes dìstâncias e podendo ainda
ter granäe extensão vertical. As zonas de juntas podem formar conjuntos
em unra determinada direção, delìneando feìções tectônicas, e noS pr^odutos utilizados são as feìções maìs marcantes e proeminentes.
uma concentração de

2.2,5:2

-

juntas,

com

alto

ANÃL].SE QUALITATIVA DOS FOTOLINEAMENTOS

Baseia-se na anãlìse da distribuìçã0, intensìdacle e relação das interseções dos fotol i neamentos. Esta anãl i se permi te obter
informações sobre a hierarquia dos esforços que atuaram na regìão, e
con sequent eme nte obter indicação sobre a reìação entre os diversos even
tos (ìnclusive sobre suas idades relativas), que resul taram nos atuais
s istemas de fraturas.
A anãl ise ìndividual dos sistemas de fraturas permite te
cer consider ações sobre .um detenninado evento tectônico rúptì l ou rúptì l
-dúct iI .

.a

Nesta anãi is.e procurou-se estudar a reìação entre as gran
des. unidades l itoestratigrãficas e um determjnado sistema de fraturame¡
to, no intuitq de se determinar a idade relativa de um determinado evun

to.
ûNÃtISE QUANTITATIVA DOS

FOTOLINEAI"ITNTOS

A anälis.e quanti'tati'va dos fotol i neanrentos foi processada
a partil do tratamento estatîstico de fotolinemantos para produtos de
pequena escala, pneposto por Aì.iyev (1980), que permìte o estudo regional dos eventos da tectõnica rúpti 1 e rúpt'i l-ductì l.

0 método permite ainda estudar os sistemas de ffaturas

ca

todo ou separadamente para uma determinada unìdade litoestratìgrã
no
fica, como tanrb6m definir os efeitos do controle execido por falhamentqs na distribuição das zonas de juntas.
urn

foi

fei ta a contagem dos fotolineamentos para cada um dos conjuntos de sistemas de juntas definidas.
Foi utilizada uma malha de 3cm X 3cnl e a interpoìação dos dados de maneira manual foi realizada na escala de trabalho 1:250.000.
Na apììcação deste método

CAPÍTULO

IMAGENS LANDSAT

3.1

3

E DE RADAR

DADOS FUNDAMENTAiS

As caracteristicas dos pr"odutos fotogrãfìcos de sensoria
mento remoto utiIizados, estão diretanrente relacionados com as faixas
do espectro eìetromagnético (Figur a 3.1 ) que el es reg istram e o tipo
de recursos utìl jzados pana este regì stro.

I

Sun's en€rqv lat 6000"K1

I

Earth's energy {at 300"K)

-]--'r-l-I
100 /ìm

lr)

AimoÐheric transnìittãnce

i

l--

Hunìan eYe

Photography

Thcrmalscannert
Radar and passive microwavc

[4ultispectrâl scanneß

r ¡lrrlrrl
O.3
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¡ rr¡r,'t

r rrr¡r"t
lO ¡¡m

1 ¡rm

r^v

looum

I

lmm

|

|

1m

I

I

l

16) Comrnon remole

Fig. 3,1

-

sens¡nq systcms

Caracteristicas espectrais das pri ncipaìs fontes de enengìa
eletromagnética (Sol e Terra), da transnìtância atmosférìca
e faixas de atuação dos sì stemas sensores.
F0NTE:

Lìllesand e Kiefer (ì979).

0s resultados da interpretação destes produtos são decor
rentes das suas canacteristicas e as escolhas dos produtos deve estar
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relacionada con os objetivos do trabalho e com
ãrea de estudo.

as caracteristicas da

.

As caracteristicas. dos produtos variam em função dos segui

ntes fatores:
nesolução . (espacìa1, espectraì

e temporal );

tipo da plataforma (aeronave, saté1ìte etc. );
sistema de coleta de dados (passivos: câmanas fotogrãficas, televisã0, imageadores mul,tì espectrais etc.; ativos: radar).

.

Tais caracteristicas devem ser consideradas antes do iní
cio de um determinado trabalho, de acordo com os seus objetivos, que
em conjunto com as câracterîsticas da ãr ea deverão orientan a escolha
dos tipos de produtos a serem usados. Na utììização de produtos em pequena escaìa, como neste trabalho, urna IÌmìtação prìncìpa1 6 dada peìas pr6prias estruturas geológìcas, que devem ser proemìnentes o bastante para se conseguir uma contrìbuição efetìva.
conta os seguintes parârnetros dos pt"incípaìs produtos de sensoriamento remoto utilizados neste trabal ho.
Dessa maneira deve-se

o

Resol ução

es

levar

em

pectra I

0s alvos naturais possuem comportamentos espectrais caracteristicos segundo suas capacidades de refletìr a energìa que ìncide sobre eles,
A refl ectância espectral é
tida e a energia incidente sobre o corpo
cada alvo (Figura 3.2).

Lral

a

nazão entre a energia refle
caracteriza espectralmente

Nas ìmagens fotogrãficas LANDSAT a reflectâncìa especestã representada sob a forma de tonal idades de cinza.

3l

No caso das imagens de radar não se pode

falar

em resolu

ção espectral, pois o que determìna suas tonal idades de cìnza é a rugo
s i dade do terreno.

---'---------

Dry b¡r€ soil (Grav-brown)
Vegetâlion {Graen)
Wâter {Clear)
\--j

B40
g

120

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 24
Kråvetcngth

Fig.

3.2

tîpìcas da reflectâncìa espectraì para os principais
alvos da superficie terrestre: solo, vegetação e água.
Curvas

FONTE: Li I I esand

o

2-6

(!ml

Resol ução espac

e

Kì

efer

(1979 )

iaI

A tonalidade de cìnza de cada ponto da imagem LANDSAT
coffesponde ao valor da radiâncìâ do elemento de resolução no terreno
(ERT) que possuì dimensões ao redor do valor m-edio de 79 m X 79 m para
o MSS, de 30 m X 30m para o TM e de 40 m X 40 m para o RBV.
A resoluçã0, de uma maneira grosseira, pode ser considerada como a densidade de pontos dìscerniveis na ìmagem.
Apesar desta caracterîstìca ser pré-estabelecida para cg
da sensor, alvos que tenham dimensões menores que o ERT podem ser distinguîveis. Por exemplo estradas, aluvião, matas galerias são feições
que apresentam alto contraste em reìação as que lhe são vizìnhas, per-

mitindo assìm que sejam distinguìdas.
Por outro lado, o inverso pode ocorrer. tJnidades ljtolõgìcas com caracteristicas fis ico-quinticas semelhantes e com cobertura
vegetal honrogônea, não serão distìnguiveìs, nesnìo que a espessura de
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sèus estnatos ultrapasse as dimensões minìmas exìgìdas

espacial do sistema (Veneziani,

o

1986 )

pela

resoìução

:

Rebol ução tempora l

Relaciona.se ã repetitividacle cle imageamento de uma mestna ãrea do terreno, sendo para os satélites LANDSAT l, 2 e 3 de lB em
lB dias e para os satél ites LANDSAT 4 e 5 de 16 enr 16 dias.

3,2

-

IMAGENS MSS/I.ANDSAT

spectral Scanner System) do sistema
LANDSAT, apresentarn vãrìas caracteristicas ìmportantes para o mapeamen
to geol69ico-estrutural regìonaì. A visão sinõtica (cada cena cobre
uma ãrea de 185 km X lB5 km) pernrite por exempìo, que se aconpanhe um
lineanento enr parte ou em toda a sua exLensã0. Além disso, o carãter
multjespectraì (Figura 3.3) dã a possibi lidacle de escolha do melhor ca
naì para a fotoi nterpretação visual, bcm como a possibilidade de realce destas feições pela combinação de vãr^ios canais, através do tnatamento digital , poìo Sistema Interativo de Anãlìse de Imagens (l-100),
instalado no INPE/SJCampos ou pelo sisterna de tratamento de imagem
(SITIM) instalado no Laboratõri.o Regìona1 de Campina Grande (LRC).
As imagens

MSS (Mu1ti

A repetitividade de imageamento õ outra caracteristica im
portante, pois oferece ao Fotoìntérprete a oportunidade de escolha da
melhor época para a observação das feições de interesse.

a grande desvantagem das ìmagens
MSS é a. resolução espaciai de 79m X 79nr que na prãtica fica em torno
de 200m a 250m, embora quando o contraste é grande, pequenos alvos da
ordem de algumas dezenas de metros podem sen identifìcados. Outro fator limitante é a falta de visão estereoscõpìca.
Segundo Sabins (.l978)

3.3

-

IMAGENS RBV/LANDSAT

As inagens RBV (Return Bean Vidicon) utilizadas fonam ge
radas por canreras de televisão jnstaladas no.LANDSAT-3. Cada sul¡cena

-33(ou ìmagem)

ãrea de 94km X 94km, sendo necessãrias
para cobrir uma mesma ãrea de unra cena MSS.

cenas RBV

RBV

cobre

unra

4 sub

e abrangem somente a faixa do
espectro visivel no jnterval o de 0,5pm a 0,75pm. Segundo Cochrane e
Browne (1981), um dos objetìvos das imagens RBV/LANDSAT era fornecer
'informações supìementares às obtidas atrav6s das imagens MSS.
São ìmagens pancromãticas

de suas vantagens é a resoìução espaciaì de 40 metros além da repetitividade caracteristìca das imagens LANDSAT e da vi
são sinõtica. Uma grande desvantagem é a fal ta de vìsão estereoscõpica,
Uma
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Fig. 3.3

-

l:l 1.9 z.l ?.3 2.s
de ondo (/rrm)

Reflectâncja de alvos naturaìs e os canais
F0NTE:

Steffen e Souza,

1980.

do

MSS/LANDSAT.
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3,4

-

IMAGENS TM/LANDSAT

As imagens TM (Thematic Mapper) são de melhor resolução
espectraì que as MSS, pois são apres.entadas ern 7 canais: 3 na r'egìão
do visîvel; 3 na regìão do infravermôlho refletido e ì na região do ìn
fravermelho termal (Fìgura 3.4). A resoìução espacial dos canaìs TM pa
ra as regìões do visivel e infravermelho refletido é de 30 rnetros. Para o canal termal a resoìução espacìaì é ¿e leO ntetros.
As prìncipa
segu ì ntes

is

apì icações das ìmagens TM/LANDSAT

são

as

:

Canal

I

a 0,52um - vìsivel - pr"ojetado para mapeamento de
ãguas costeiras, diferenciação entre soìo e vegetaçã0,
e entre tipos de vegetaìs.
0,45um

Canal 2 - 0,52pm a 0,60um - visivel - projetado para estudan a re
fl ectânc ia da vegetação sadia.
Canal 3 - 0,63unr - 0,69trm - visivel -õocanal majs ìmportante
para o estudo da vegetaçã0. E a banda de absorção da cìo

rofila.
Canal

4

Canal

5

Canal

6

Canaì

7

-

-

infravermelho refletido - projetado pa
ra auxiliar nos trabal hos que envolvenr cãlculos de bio
massa e dìscriminação de corpos de ãgua.
0,76urn

0,90um

1,55 m a l,75um - ìnfravermelho refletido - projetado
para fornecer informação a respeìto da umidade do solo
e da vegdtação e do tipo de cultura.
l0,4um a l2,Sum - ìnfravermelho termàì - projetado para
auxil iar na classifìcação vegetal , anãl ise de "stress"
na vegetaçã0, observação da umidade de solos e outros
nrapeamentos de fenônrenos terna i s .
2,08¡rm

ra

a

2,35pnr

mapeanrento

-

ìnfravernrelho refletìdo

de formações rochosas.

projetado

pa.
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1,2,3,4,5,6,7 - canaís do TM
I - 03, l, 3 e l0 comprimentos de onda

Fig.3.4 -

Bandas espectrais do TI4/LANDSAT.
FONTE: Barbosa (1986 )

3.5

-

.

IMAGENS SLAR

.

0s mosaìcos de radar SLAR (Side Lookìng Ajrbonne RadaÈ =
Radar de Visada Lateral ) apresentanr boa precìsão geométrìca, bonr realce das feições nrorfoestruturais, causado pela ilumìnação oblíqua (vìsa
da lateral), a'lém da vantagem de se obter as ìmagens ì ndependentemente
da hora do dia ou das condições do tempo. Foranl obtidos na fa.ixa de mi
croondas ( 3, 1 2cnr )
0s mosaicos de radar podern ser utilizados em conjunto com
as ìmagens LANDSAT, e na maioria dos casos estes produtos se completam.
Amaral (1974) faz uma comparação entre o sensor radar e
a imagem MSS/LANDSAT, onde apresenta as vantagens e desvantagens dos
doi s sistemas.

strr+,
GEOLOGiA REGIONAL

4.I -

ARQUEANO INDIVISO

Na ãrea de estudo o Árqueuno

é consjderado jndiviso e es-

tã

representado por rochas do Complexo Migmatìto-Granulitico
Gerais e dos supergrupos Rio das Velhas e Rìo Paraúna.

de

Minas

Para o Arqueano da região do Quadrìlãtero Ferrífero,
nhaço Meridìonal e adjacêncjas são conhecidas as seguìntes ìdades:

-

2,7 bilhões de anos no Complexo. Oação (Cordan i e

Brìto

Esp-i

Neves,

re82);

-

2,8 bilhões de anos entre Juìz de Fora e Barbacena (Cor<fani et
a1

-

iì,

1973) ,

3,1 l¡ilhões de anos entre Monlevade e Belo Horizonte (Teìxeira,
leB2) ;

-

2,8 biìhões de anos e 2,7 bilhões de anos a norte
xei

-

ra,

de Marìana

(Tej

1982) ;

2,8 bìlhões de anos no granito de Gouveia (Brito Neves et

a'l

ii,

1e7e);

-

2,8 bilhões de anos no supergrupo Rio Parauna (Brito

aìii,

Neves

et

ì979).

Anãlise em granìtos, gnaisses da região de Gouveìa ¡rostra
unn isócuona de referência I = l,B bìlhões de anos, que segundo Brìto Neves et alii (1979) nrostra a ìmportâncìa do ciclo Transanlazônico no
embasamel'ìto do tspinhaç0, na formação de granitos.
Idades Rb/Sr em uscovìta no intcrvalo de 2.760 milhões
cle anos a 2.675 mì1hões de anos foram deterninadas por lt.erz (1970) para

-36-

-31

-

as sequências do supergrupo Rio das Velhas enr mjcaxistos e anfibolìtos
e idades de 2710 a 2495 m.a. p.ara galenas do.nresmo supergrupo. provenientes da mìneração Morro Velho (Thorpe et alii, 1984).

4.]..1

-

COMPLEXO MIGMATITO-GRANULTTICO

DI MINAS GERAIS

os trabalhos de Eschewege (ì822 e l833), Derby (1906)
Harcler e Chamberl ìn (1915), Moraes e Guinrarães (1930), Guimarães ('ì93'l ,
.l951),
Freyberg (1932*ì965), Schneiderhohn (1935) entre outt^os ( in Inda
et alii, l984) que as rochas do conrpìexo Migmatito-Granulitico de t4inas
Gerais que ocorrem em grande parte do leste lnineiro incluindo a região
do Quadrììãtero Ferrîfero, tôm sjdo consideradas como enlbasanlento das
principais unidades supracrustais arqueanas e pròterozõicas.
Desde

A pnirneìra subdivisão para este compìexo foi proposta por
Barbosa (.l954) que ìdentificou a série Mantiqueìra formada por rochas
gnaissicas e a série Barbacena, mais nova, constituida por nochas xisto
sas. Ebert (1957, 1958, 1963, 1967) considerou as duas sér'ies de Barbosa (.l954) co¡ïo apenas mudanças de facieis, mantendo a denonrìnação de
Barbacena, nras identìfjcando doìs grupos: São João Del Rey e Andrelãndia.

Dorr (1969) e Herz (ì970) consideraram as rochas gnaissìco-migmatiticas da regìão do Quadrilãtero Ferrifero como rochas graniti
cas, intrusivas îgneas, mais jovens que as rochas do supergrupo Rio das
Velhas.

Pflug e Renger (1973); Schorscher (1975); Schorscher e
Guimarães (1976); Cordanì e Brito Neves ('l982) modificaram os conceitos
de Dorr (1969) e Henz (ì970) e consideraram este complexo como constituido por rochas metamõrficas e igneas subordinadas, pertencentes a uma
crosta arqueana ðntiga, rnas que podem ter inclusões de rochas gnaìssicas-nrigmatít'icas de idade proterozóica, orìginada a partir de sedimentos

-

(1977) e Fontes et alii (ì978) consìderam toda a regìão bncle ocorrenr as rochas do Conrplexo Mìgmatìto.tìr'anulitìco de Mìnas Gerais como pertcn'centes ao pré-Cantbriano indjl ilMenezes

Fìlho et

aìii

-38ciado, que denominaram de Associação Ba.rbace na /P.arai b a do Sul e subdivi
diram em quatro complexos (.'labeìa 4".l)
TABELA

4.I

ASSOCIAÇÃO BARBACTNA/PARAIBA DO SUL-

Biotita
CCI{PLEXO G.ìAISSICO-

MIS\ATlTICO

gnaisses baru1ados, biotita gra
nada gnaisse, afiìfjlcoli tos, rochas caÏ
cossilicátÍcas, xistos (bioUita- arLf ibð
1io-talco-cianita), siUmanita-gu-raissãs

quartzitos
M¡{PLEJXO O{ATSSTCO-

K]NZTGÎTIO

cnaisses nigrmatítiæs de ccnposição hin
zigit ica, biotita gnaisses granatíferos
granì.tóides e Íúgûìatitos associados.

Granitõides de ccnposÌção grani E:ica a
quartzo-dioritica , isotrópicos a orien
tados, Iocalnente porfiroblãsticos.

q}4PLEXO

GìANITÕIDE

Çom estrutura isotrópica e
fotiação gnaissica; rocJras gabrójdes, biotita granada gnaisses, teptinitos.

Charnoclcj-tos

cc[4PtìFJ(O

ccrn

C]ARNCßfTICO

FONTE: Menezes

/ cata-itâbiritos.

Filho et

alii

(1977) e Fontes

et alii

('l978).

Inda et al ii ('l984) englobam as rochas descritas por Mene
zes Filho et alii (1977) e por Fontes et al ii (1978), para a região de
estudo, no Complexo Mignratito-Granulitico de Minas Gerais, de idade arqueana con retrabal hamentos nos ciclos Transamazônico e Brasjliano.
4.1

.2 -

SUPTRGRUPO

RIO DAS

VELHAS

Dorr et aìii (1957) definiranr a sérìe.Rio das Velhas cons
tituída de rochas netavulcânicas e metassedimentares de idade mais ant_i
ga que a série lìi¡as e subdivìdiral -na nos grupos Nova Lima e Maquìné.
Schorscher (1978,1979a,b) reconheceu e definìu no vale do Rjo Quebra
0sso, como sequôn j¿ì inferior desta unidade que el evou a nivel de super
grupo, a porção uìtranlãfjca cle rochas efusivas (konratíitos) com texturas/
estruturas "spìnifex" entne outras, denominando-a de grupo Quebra 0sso.

. :
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Ladei.ra (ì98ì

no di stri

)

descreve lava al4afadadas. de supergrupo Ri.Q dqs

Ve ì has.

to de Pì tangu i

l

(1961) i.ncluiram no topo da sõrie Rio
das !e1has gs quartzitos do grupo Tamanduá, porsteriormente considerados
por Donr (1969) cqmo pertencentes, a séri.e l4inas, Schorscher (l9BO) e
Schorscher et al i.i (ì982) correlacionaram o grupo Tanranduã conl os quart
zi tos do supergrupo tspinhaç0.
Simmons

e

Maxl.lel

Na redefinição do supefgrupo Rio das Veìhas, Schor^scher et
ali.i (l9BZ) jntroduziran uma divjsão tripla que compreende os clepõsìtos
de um cinturão de rochas vc¡des (Tabel a 4.2).

Estes dep6sì Los de carater vul cano-sedimentar d.i strìbuelnse na região sul e sudeste de Belo l-iorizonte e possuem continuação para
oeste na região de Jua-tuba-Pi tangui;Pequ.i (Anexo ì ).

4.I.3 -

SUPERGRUPO

R]O

PARAUNA

As unidades vulcano-sedimentares e êpì ic1ãst.i cas finas a
grosseì rar que afloram na parte mericlional da serra do Espinhaço foram
reconhecidas por Derby (ì906) que as considerou como rochas correlacionãveis aos xistos da s6rie Minas no Quadri lãtero Ferrífero. Autores como Moraes e Guimarães (1930) e Fre.yberg 91932-1965) também compartì'lharam da mesma ìdãia.

Pflug e Carvalho 91964) estudando estas rochas nrais
norizadanrente, as denomìnaram de

série

porme

pré-Minas.

Scholl e Fogaça (1979) estabeleceram uma comeìação entre
estas nochas e as rochas clo supergrupo Rio das Velhas no Quadrilãter^o
lerrr fero -
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TABELA

4.2

COLUNA ESTRATTGRAFIcA RESUMIDA DO SUPERGRUPO

RIO DAS

VELHAS
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l

Fogaça

et alìi (1984) corn base em trabalhos anteriores

e

novos trabalhos de campo e petrogräficos denomìnaram estas rochas'de su
pergrupo Rio Parauna (Tabela 4.3), e propuseram uma ori gem de

"greenstone be1 t" par"a o mesnro e a idade arqueana. Apesar das sinli laridades existentes entre as rochas dos supergrupos Rio Paraúna e Rio das
Velhas estes autores não os correlacionaram estratigr"afÍcamente, devido
a falta de continuidade fisica,
TABELA

4.3

COLUNA ESTRATIGRÃFI.CA DO.SUPTRGRUPO

fi-,,*;-;

RIO PARAINA

-*

t-I

t"" -.
I

I ".

-

^

o

I

I

I

I

t_______

FONTE: Fogaça

4,2

-

et ali i

(1984).

PROTEROZOICO

Na ãrea de estudo

o Proteroz6ico estã representado por ro

Espinhaço do Proterozõìco Inferior a Médio
e ¡nr rochas do supergrupo São Fr anc isco do Proteroz6i co Superìor. Al gumâs poucas jdades são conhecidas para os supergnupos Minas e Espinhaç0.
chas dos supergìîupos Mjnas

e

42

Bri to Neves. et a'l i.Í. (19.79 )- en neyi sãq das datações radi-om6
tr:icas do E5pìnhaçq Meridiqnal , cQnfi'rman a idade p¡oterozóica média pg
ra o supergrupo tsplnhaço, pritncipalmente haseados em dataçõeg de zircão
(môtodo U/PB) das nretavulcânicaè ãcìdas de Conceìção de Mato

Dentro.

No

nesno trabalho referencìam jdades K/AR (rocha totaì) de 2.060 m.a. para
metabasitos a sul de Costa Sena. Tai.s idades antigas foram obtidas tamb6m por. Te ixei ra (1985).

Para o supergrupo 5ão Prancisco, achados de estromatólitos con idades paìeontolõgicas que variam de 'l.000 a 650 milhões de
anQs são atrjbuidas ãs rochas do grupo Bambui (Moeri , 1972; Marchese,
'1974).
Paralelarnente as idades determinadas por datações radìomãtricas
en caìcãreos deste grupo, acusam um intervalo de 620-600 milhões de
anos (Bonhomme, ì976). As datações em, filjtos da regìão de Vazante acu.1967,
sam um intervalo de 80.0 a 600 milhões de anos (Amaral e Kawashita,

'in

flma¡^a1

et alii,

.

1976)

ira

)

apresenta uma di scussão bastante detal
sohre as datações radiomõtricas do grupo Bambui.
Teì xe

{ 1985

irada

base em estromatõlitos achados em dolomìtos do grupo
MacaÚbas, foram determinadas idades paìeohtológìcas entre 950-1350 milhões de ano (Scholl, i976a).
Com

4.2.1

-

SUPERGRUPO MINAS

definiu a sõrie Minas que posterìormente foi
detalhada e subdividida por Harder e Chamberl in (1915), Guimarães (193,l ),
Dom et aìi i (1957), Dorr e Barbosa (1963).
Derby (1906)

et aliÍ

(1957) e Dorr (1969) redef.i niranr a sérìe Mi
nas mantendo a divisão originaì em três gnupos : Caraça, Itabira e pi ri'
ci caba de Harder e Canrberl in (1915 ) .
Dorr

A sêr'ie ltacolomj de Dorr et alij (ì957) e Dorr (1969) e
considerada atualmentc como grupo independente (Inda et alii, l9B4), que
compõe a unidade superior do supergrupo 14ìnas.

-43Schorscher e Guimarães (1976) descreveram unidades adicionais na base do supengrupo Minas na reg ião do Rio Piracicaba - João
Monlevade-Itabira-Santa Maria de Itabira, denonrinando-as de sequência
".sequências de xìstos verdes" e "sequêncìas de paragnaìsses".
Minas foram pu
Trabalhos mais recentes sobre o supergrupo
'o
bl icados por Schorscher et al iiD(l982) , Inda et al i ì (1984); Dassi n et
alii (ì984), Pfìug et alii (l98!) entre outros autores.
As Tabel as 4.4 e 4,5 mosiran as colunas estratigráficas
simplificadas do supergrupo Min.as no Quadri ìãtero Femífero e na região

de Itabi ra.
0 metamorfismo regìonal que afetou as rochas do supergrupo Minas, segundo Schorscher^ et alii (ì9s2) é idêntìco ao dos supergrupos Rio das Velhas e Espinhaç0, nas respectivas regìões de ocorrências
c

onj untas

4.2.2

-

.

SUPERGRUPo ESPINT-lAÇ0

As rochas do supergrupo tspinhaço compneendem as sequências clãstjcas, vulcânìcas e vulcanoclãsticas que constituem a serra ho
mönìma, que sê inicia no Quadrìlãtero Ferrífero e se prolonga para norte em direção ao.Estado da Bahìa. 0 nome geogrãfico da serra dado por
Eschwege (1882, in Schobbenhaus et alii, 1984) foi empregado peìa primeira vez com sìgnificado estratigrãfico por Drapper (1920, in Inda et
a1 ìi, ì984) quando se referju aos quantzitos Espinhaço, que posteriormente Moraes Rego (.l931 ) denominou de s-erie Espinhaç0.
Derby (.l882), Harder e Chamberl

ìn (19i5),

Rimann (ì920),

e Guimarães (l930), Gúimarães (193.l ), Freyberg (.l932-1965), Moraes ('l937), Barbosa (1954), Pfl ug (l965) entre outros autores propuseram subdivisões, correlações e model os evolutivos para as rochas da s6-

Moraes

rie

Minas.

.

4.4

TABELA

COLUNAS ESTRATIGRÃFIcAS

4.5

TABELA

SIMPLiFIC4qAS E ESQUE¡,jÃTICAS D0 supERcRupo MINAS. TABEIA

AMSIENTE

Lrl0!0GtÀ

rcror¡aL

N0 QUADRILÃTER0 FERRÍFER0,

ESÞ(5SUÂ¡

-0€Fos

4.4

r¡Ef30s

o

ñ8 o 3

LIIOLOGIA

OEPO.

r

EM

srcr0N ¿L

o

0¡roou¡i'rr ro!. ou¡irt¡lEe,f rLrro!

ÊSPESSU

AM6I ENTE

METRC6

cÚ¡rr2ê5o.''|Ll'os'êU¡lllIfosc.
strxo3, corcL0rt¡¡oo3.

cioqrt^-rßÊ!,rrLt',03
v

Ê

;

clo

R

i.f

pÄRrE supERloR oe s¿cùÊHcr¡ À¡rNAs rfrcorplEra oevrco

rccs.

sÊRrcrrÂ- xrslos E cuÂRlzrÎos,
FRaoiiaNlE'rENrE FEFRTJGìt{osos,
-M
ErÀcHEAfl rrÀaÌRr-ros PoBÁEg

õ<
h rc3 I

¡ì1110!

eR¡¡¡tolo!

-

I

^!

.ìrrro!

ou^¡1¡o3o!. frLllot ooL0-

á.
zi

;

iol.-.osi c^Lc¡Fro,.d¡s

af

o'

ó

f

ftLr'f

r¡.r¿r

r'f

I

,a

3-

9^
o'-

E

6(,

CoM BRECHÁs r{rFÀroPvÀC.CNÂrS

et alii

(1984).

x-

o
1

õ

EfÂ6ÂÂUVACÁ5, r€rÁ

RCOSECS. PÀF^

rlcMÁllfos,

6HÂlSsES l¡€rr{TErrcos'

5RÄfl ULrlOS, ANf r00!rTOS Paf, lHEfa-

õ
5
z

!o rir
I

HGnCC6 E tr¡r8l6ÂÀS

S

t

bxELt srrJErfo

¡¡oo?
vùLc¡¡¡rc¡

S

EOIUEÑTOS

ÞE

,,¡cscovtlÁ -0{Ânt¿0-xtstos, a{aRf 2rf 05
MrcÁc€cs.cL¡tùra E/ou DorlÀ- orJÂFr zo xrsros,ctqssrtc¡r'ic¡s E "ìrHÛE ¡ctrsts:

P^iÀL¡c^. ôå:oc'J¡^rtr!os,

co¡rlÄTo 8ÀsÂL rEcfôNtco { oE"NAppEì coM Âs LrfoLoG,as oo5
SIJÞERCñUPOS ESP¡Ñ¡JÀçO E RiC O¡5 VELHAS E OA-COMPLEXO
M IGMÂlrfO - 6nÀNUtíTrco oE ÌrNÂs cFnars

F0NTE: Inda

¡¡

cNÂrssEs co,,¡ r¡¡TÊsc¡!ÁçöEs

¡0,i,ro!.

¡rl |los.

:

T0s É suLFÊ-l0s 0rssEl¡f NÁ00s,
'rôPo D¡ s€o cAÁFrrcsqÈs à, s,.ca¡Gl

v€R0És

ñLùca ouÂr¡o3B. cn^

cÂÊêo,r^ro

DÊL0Á0Äs 0€ ouÁnÌu llos.frJRMÁLtNF

ousf rros, coNcro":urcsh L'loq

:

PLr.GtoaL¡5ro

r,¿ôscovr-rÂ1

r¡.¡r gtjuo - ¡rsros c/ràr€ÂcaL¡dEs

o:, 7rl.¡r0r Gi^Frroso!¡

'r Er¡c3r¡r;

: QvÂRtzo:

Srol|rai

cd-

rr¡s,r,ro!. ñ^3,rro3 Dorc¡íncos.
rrL¡f03, ooLorrlo!, xDro! vtn-

a

ctoR|lÂ

a

<

*!o

õQ

trñrÌo3 r^kG¡reriFERcs..r!rto5.

rr¡rr¡rtos, x'sr95

ro SHErF'

3

¡írrcô.. oc(o¡rñs !Lrcrìc¡c.6
rrLFos, sarLcrr¡- 0rJ¡Rr¡ll¡s,0u¡¡T¡rrcs t FrL'ros rE8¡iJG'ro!c!.
'!Er¡cH¿Fr.' coNGLorrR^Dor, DoLo-

t

síErF'E,¡

SUBSr0EÑCrr

rfÂ81rìr-ro5 Po3RE5 Ä R C05. RÀRÄMEÀ
re c¡a e o ¡¡ i-t rcos. ¡er,¡rrt¡ n¡cr.
tÀTtRciLÂcõEs F¡¡rÂs o€ trLrfos
MÊfatlJr0s (ruFrl0s HÄrrccs L N'vEr3
D! RÊrRA6ÂLBÁ*f NIO Srl!S€lrr¡ENfÄi.

9

3d

snosÃo

cLÁsircos t?'

É

,H

=

i

6r¡rù.o3 . 6r^!v¡cÁs,corcì.or¿M-

L. FANrfrCáS

.

LAC{J5tRlNOs
oE

''ñrFf-

rloo

?

I

-45-

ì

I

A

estratigrafia bãsica do

foi definìda por Pfìug
as seguìntes oito forma-

Espìnhaço

('l968) que .descreveu na regjão de Diamantina
ções: Rio Pardo Grande; Corrego Pere'iia; Corrego da Bandeìra; Corrego
dos Borges; Santa Rita; Galho do Miguel.;. Sopa Brunadinho e SãÒ João da
Chapada.

Ainda em 1968, Grossi Sad considerou as unidades da serra
do Espinhaço como mais antigas que as da série Minas e as denominou de
"série Espinhaç0".

0 termo supergrupo Espinhaço foi adotado pe1 a
vez por Schobbenhaus Fiìho (1978) e Scholì e Fogaça (1979).

prìmeira

Almeida ('ì 977) atribui idade. Uruaçuana ao Supergrupo Espi
nhaço com neativações no Brasil iano. As Tabelas 4.6, 4.7 e 4.8 mostratn
as colunas estratigrãficas resumidas do supergrupo Espinhaço pai^a vãrias regiões de Minas Gerais e segundo diversos autores.

4,2.3

-

SUPERGRUPO SÃO FRANCISCO

As primeìras noticias sobre os calcãreos da reiìão da bacia do São Francisco foram dadas por Spix e Martius (183I) ,
Eschwege
('l833-1944), Glassen (.l841 , in Mattos e Cunha, 1977) e Derby (lBBl-.l882).
Rìmann (19ì7) foi quenr prìmeìro usou o termo "série de Bambuí".
Branco e Costa (196ì) dividìram a série. Bambui da base pa
ra o topo em 3 formações: Carrancas, Sete Lagoas e Rìo ParaopeOa. graun
(ì968) resumiu a estratigrafia do Bambui em lrês formações da base pana
o topo: Paranoã, Paraopeba, e Três Mani as.

et alii

(1984) apresentarn a lìtoestratigrafia
grupos Bamb.ui (MG) e Una (BA) ern conjunto.
Inda

dos

Almeida (,l967 e 1977) faz uma descrìção da dìstribuição
das rochas do supengrupo São Francisco sobre a região do Craton homônìmo,

TABELA

.

4.6

iABELA

4.7

TABELA

4.8

COLUNAS ESTRATIGRÃFTCAS SIMPLIF]CA.DAS DAS SEQUII{CIAS DA SERRA DO ESPINHAÇO NA REGIÃO DE DIAMANTINA.

TABELA

4.6

-

SEGUNDo PFLUG

(1968);

EXTREMIDADES MERIDIoNAIS DA SERRA

4.7

TABELA

-

D0 ESpINHAÇo,

4.e -

& F0GAÇA (1980); TABELA
SCHoRSCHER (1984).
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Dardene (1978) concluìu que a.unidade
um

Par.anoã constitui

conjunto independente e a ejeva a categori.a de grupo.

Grossi Sad e Quade (ì985) com base em trabalhos anterio
res propuseram uma nova subdivisão estratigrãfica .para o grupo Bambuí.

e Gujmarães (ì930) defìnirari a formação Macaúbas
na bacia do rio homônìmo. Moraes (.l932) engìobou os conglomerados da
for"mação Jequital (Derby, I881 , lBB2) na forinação Macaúbas. Scholl e
Souza (1970) elevaram a formação Macaúbas a categoria de grupo e Pfìug
e Renger (.I973) englobaram este Último no supergrupo São Francisco.
Moraes

Filho et alii (ì977) atribuem para o grupo Macaú
bas uma deposìção em ambiente costeiro e Karfunkel et al ii (ì984 e ì985)
consideram o grupo Macaúbas como representante de uma sedimentação glaMenezes

ci al

.

Karfunkel e Noce (ì9B3a,b) correlacionaram.o grupo Macaú
bas com o grupo São João del Rei em comparações I itoestrat'igrãficas.
revisão da bìbìiografia existente sobre o supergrupo
Rio São Francisco é fornecida por lnda et alii (1984). A Tabela 4.9 apre
senta a coluna estratigrãfica adotada no presente trábalho para o grupo
Bambui, baseada em lnda et alii (1984).
Uma

4,3

-

ROCHAS MAGMÃTICAS

e ultramãficas são encontrados. As rochas uìtramãficas são metamõrfìcas, e
ocorrem em unidades l ìtoestruturais e estratigrãficas distintas do préNa ãrea de estudo inúmeros corpos de rochas bãsìcas

Camb

r i ano.

As rochas metaultramãficas pertencem a dois grupos.

engloba rochas metaultramãficas arqueanas. antigas, po I ì metam6rf i ca s e formanì corÞos anfìbolitìcos nos gnaisses
e migmatitos do compìexo nrigmatito de Minas Gerais,e podem ser encontradas na regìão entre Belo Horizonte e Itabira e rochas arqueanas mais
novas, conro por exenrpìo os komatitos do. grupo Quebra 0sso (Schorscher et
O primeiro. grupo

alii;

l9BZ)

TABiELA

4.9

COLUNA ESTRATIGRÃFICA ADOTADA PARA O GRUPO BAMBUÍ

F0RMAç0ES

Lagoa do Jacaré.
cô

(Nhandituba

- I)

l.¡J

o-

o
É
ô-

o
o-

Serra de Santa
He

Intercaì ações repj ti das. de ca lcãr'ios
ooliticos e pìsoliticos, dolomitos, silti

tos e

ardõs i as

Fol hel hos

mãrmores

Ð

cô

Sete

(1)

(2)

L

ITOLOG IAS

,

.

ardõsi

as, argi 1 ì tos , si iti

tos

,

margas, intecaìações de calcãrjos pretos,

I ena

É.
(5

=
v7

L

agoa s

Nhandituba 6 o nome
da et alii, 1984).
Inda et alii (1984)

e

filitoi.

Caìcãrios e dolomitos divididos em 5 hori
zontes (2): A, B, C, D, E.

utilizado no Vale do Rio São Francisco (In-
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metaultramãficas proterozóicas do tipo alpìno (Renger, 1970, 197.2; Bastos Neto, lg8l; Schorscher
et alii, 1982), encontradas ao ìongo da borda leste jo Espinhaço ou in
tercaladas no prõprio Espìnhaço ou Minas. Segundo Schorscher et alii
(ì982) estas rochas possivelmente do manto superìor;têm composição resi
dual com cromitos maciços ("podifornres") que não ocorrem nos komatitos.

0

segundo grupo engìoba. as

As rochas bãsicas (basaltos) e metabãsicas (inc'luìndo os
anfibolitos) são encontradas na ãrea de estudo cortando e/ou associadas
a pratìcanìente todas as unidades pré-cambrianas, exceto nas ãreas de
ocorrência do supergrupo São Fràncisco

'

As rochas metabãsi cas arqueanas estão representadas por cc¡:
pos de anfiboì itos polimetamõrfìcos no .Compl exo l"lìgryratìto-Gr anulitico de
ùli nas Gerai s e pel as metavul câni cas dos supergrupos Rio das Velhas e
Parauna

.

As rochas metabãsicas arqueanas foram designadas por diversos autores de diabãsios, gabros metadiabãsicos, gabros (Dorr, 1969;
Herz,l970 etc.). Schorscher et al ii (1982) sugere que a meìhor des igna
ção foi a dada por Guimarães (ì9 3, in Schorscher et aliì, 1982) - "an
fibolitos diabasoides". 0 metamorfismo que atingìu estas rochas é cres
cente de oeste para leste e Schorscher et alii (l982) com base nas anãlies petrogrãf.icas descrevem as passagens da facies xisto verde baixa
para média. Para o embasamento estes mesmos autores descrevenì facies
anf i bol

ito

ba i

xa.

As rochas basalticas pertencem a dois grupos de idades e
composições diferentes. 0s mais antigos são considerados de idade põs
orogenia Minas-tspinhaço e sofreram o metamorfismo termal do ciclo Brasi
I i ano,

0s mais novos são relacjonados ao magmatismo mesozõico r9
lacionado a reativação da pìataforma Sul-Americana (Schorscher, 1975
Schorschen

et alij,

l9BZ)
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4.4

-

ASlEcIq pA

EVoLUÇÃ0 TECT0N0-cqolOGr¿A REctoNAL

A parte leste do Estado de Minas Gerais, incluindo a ãrea
de estudo, caracteriza-se do ponto de vista geoìõgìco por uma evolução
compìexa, policîcì ica com eventos orogenõticos pré-cantbrìanos superìmpostos e reativações tec.tono-nragmã.Licas fanerozõìcas (Inda et aììi,l984).

0 Complexo Mìgmatito-Granulitico de Minas cerais (Inda et
aìii, I984) de idade arqueana com retrabalhamento nos ciclos transamazô
nico e Brasiliano ainda estã poucò estudado. As informações existentes,
são de carater local , e contrìbuem pouco para a elucìdação da sua evolu
ção tectono-geol

õg i

ca.

região do Quadr'ì lãtero Ferrífero e Espinhaço são encon
trados gnaisses cinzentos, descrìtos por Guimarães e Leìnz (195ì) de
idade prõ-Algomaniana, ricos em biotita e plagioclasjo e com inúneros
veìos pegmatiticos e dobras ptìgmãticas. Gair (1962), Herz (1970)
e
Schorscher et al ii (ì982) sugerem para estes gnaisses uma origem crustal a partir de material da crosta siãlica mêdìa-profunda. Segundo Gair
(1962) e Herz (l970) alguns gnaisses são verdadeìramente igneos em um
determìnado estãgio de seu desenvolvìmento e mostram estruturas de fluxo, apesar de próximo a estes existirem gnaìsses com camadas ricas em
quartzo e mica que por sua vez sugerem uma origem sedimentar. Jã Schors
cher et aliì (.l982) mostraram que os gnaisses e migmatìtos de origem su
pracrustal se presentes na ãrea, são raros.
Na

Migmatito-Granulitico de Mìnas Gèrais segundo
Inda et aliì (1984) foi afetado apõs os processos genéticos prìmãrìos,
por três. eventos geotectônicos principais: orogenia Rio das Velhas, oro
genia Minas-Espinhaço; eventos termotectônicos brasilianos.

0

Compìexo

..

Nas sequências vulcano-sedinentares do supergrupo Rio das
Velhas, originadas em um cinturão de rochas verdes, em aìguns poucos ca
sos são observadas estruturas poìiciclicas que indicam a exìstência de
um dobramento

et alìi,

ìnterno correlacionãveì ã orogênese Rio das

1984).

Vel

has

(lnda
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-

A orogenia Rio das Velhas resultou .em re trometanlor f i smo
em condições de facies xisto verde, ma.scarado peìos eventos proterozõicos semelhantes da orogenia Mjnas tspinhaço que afeùou este compìexo ar
queano, progressivamente de oeste para ì.este com efeitos desde retrome-

tamõrficos a progressivos, chegando á desgranitização e granulìtìzação.
A orogenia Minas-Espinhaço afetou ìntensamente as rochas
do supergrupo Rjo das Velhas, causando o paralel ìsmo frequente das xistosidades das rochas do supergrupo Rio das Velhas e do supergrupo Minas,
e culminou posteriormente com a òoìocação de ,'nappês" das estruturas
àlõctones Mìnas, no Quadrilãtero Ferrifero e obducção crustal ao Iongo
da borda leste da serra do. Espinhaço (Schorscher, 1975) . Bl itzkow et
alii (1979) atravês de dados geofisìcos determjnaram uma espessura crus
tal maior entre Itabira e Guanhães, corroborando assin com a idéia de
obducção crustal de Schorscher (1975).

Padilha (1982); Hackspacher (1980); Pires et aìiì (ì984);
Qu6meneur (l9Ba); Sadowski et alii ('ì984); Herrgeselì (.]985) entre ou
tros mostram conceitos mais recente sobre a evoìução tectõnica dos supergrupos Minas e Espinhaço. 0 conceito aJoctone (Quémeneur, l9g4; Herr
gesell, T9B5), é confirmado também em dados de sensores remotos (Santos,
1986) que evidencìaram fraturanlento distinto no embasamento alõctone e
na cobertura Minas álõctone e expì icam na região do Quadrììãtero Ferrifero os contabos , tectônicos e a superposição do Minas ao Espinhaço,
e a sequência iñcompleta do Minas naquêla região em comparação com a re
gião de Itabira.

Dorr (ì969) que considerou .os sedinrentos Minas au.
'toctones, o primeiro evento deformacional p6s-sedimentação (Minas) estã
relacionado pnovavelmente a soerguimentos do embasamento, como o ,,upl.ift"
Segundo

parci

a

l

do compìexo Baçã0.

o advento da. descoberta de lavas komatiitìcas na porção leste do Quadrilãtero Ferrifero a interpretação cla histõriâ evoluti
va desta ãrea teve novas. conotações,
Com

Schorscher (1978; l979a,b; 1980) e Schorscher et
alii
(.l982) reconhecem e consideràm o terreno dc cinturão de rochas verdes

-52'

Rio das Velhas mais jovem que os terrenos gnaissjcos-mìgmatitìcos vizinhos. Estes autores consìdenam que o cinturão de. rochas verdes teve seu
inicio em um ambiente de crosta siã'ì ica submersa devido a ausêncìa de
materìal clãstico grosseiro. Jã os sedimentos clãsticos grosseiros do
grupo Maquìné, sequêncìa superior do cinturão de rochas verdes, indicaram o soerguìmento dos granitõìdes embasamentais causando ambìente depo
sicjonal de ãguas rasas, com alta energia, mas ein condições redutoras
devido a presença e conservação de pìr'itas detriticas.

proteroz6ico inîerìor a mêdio, instalou-se nesta região a bacìa sedimentar Mìnas-Espìnhaço a partir de um rift intraconti
nental que evoluiu para unra margem continental atiVa, sendo que as sequências clãsticas finas e quimicas do supengrupo Minas represeniam a
zona distal da bacia pìataformaì - "éhelf basin" e os sedimentos clás
ticos grosseiros do supergrupo tspìnhaço a zona proximal (Schorscher J
alìi, 1982; Harder e Chamberl in, l915).
No

Dorr ('l969) consìderou a sequênci a Minas mais jovem que
sequência Espìnhaço. Almeida ('l 977) inverteu esta colocação.

a

'

Pflug (1965), Renger (1970), Pflug e Renger (ì973) consideraram para a evoìução da regìão do Espinhaço o modelo ortogeossincl inal de Stille (1963, in Abouin, 1965) que expì icaria a sedimentação Espinhaço em zonas externas peneco n tempo rânea do supergrupo Minas em zonas intermediãrias-transicionais e facies Guanhães em zonôs internas.
Algumas evidências

fortes exìstem para a explicação

de

bacia ünica para a formação das sequências Espìnhaço-Minas. A não
existência de contatos normais entr.e as duas unidades sugere transìção
por mudança facìoìógica horizontal em direção ao interior da bacia, 0s
conglomerados intraforntacionais da. formação Sopa Brumadinho exibem seixos de itabìritos com origem no grupo ltabira, que por sua vez mostra
retrabal hamentos intrafornlacionais tanto na formação Cauê como na forma
uma

çao Gandarel a.
A sedimentação Mìnas inicia-se com grauvacas, arcõseas,
quartzitos (sequôncias de paragnaisses na regìão de Itabjra-Santa Maria
de Itabira) representando anlbientes fluviais e ìacustrinos de "rift"
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(Schor^scher, 1975; Schorscher e Guimarães, 1976).passando

a um âmbiente
de "shelf" ativo sujeito a intensa atividade vulcânica (Schorscher e
Guimarães, 1976) onde são encontrados xìstos, quartzitòs, sulfetos dis
seminados e rochas grafitosas (sequêncìa xisto verde na região de ItabT
ra-Santa. Maria de Itabìra). Conl a coñtinuação do ambiente marinho de se

"shelf" formam-se os depõs itos Caraça que passam a sedimentos peìíticos e quîmicos dos grupos Itabira e Piracicaba, sendo os pr"ìmeìros de ambiente marjnho antiformal com niveis de retrabal hanento/sì n
dimentação

sedimentar e aìguma evidência de ati.vidade vulcânìca. À seguir, ocorne
subsidência da bacia e em anlbienie eugeossìncl inaì de ãguas profundas
formam-se os depõsitos Sabarã em regìme de correntes turbidíticas e de
ìntenso vulcanismo (Ga.ir, 1962; Inda et alii, l984).

0s depõsìtos do supergrupo Espinhaço têm seu regìstro ini
cial na sequêncìa de xistos-verdes (Kneìdì e Schorscher, 1972) que teve
sua deposição em ambiente de ãgua rasa, em reginre de vulcanismo intenso.
proximal de.ãguas rasas,aìnda
Apõs o que, instala-se o ambiente
tendo aìguma atividade vulcãnica, mas com predorninância da deposição de
sedimentos clãsticos, representados pelas rochas do grupo São João da
Chapada (correlacìonãveis como equivaìentés faciaisao grupo Caraça).Com
a continuação da evoìução da bacia, pratìcamente desaparecem as manife:
tações vulcânicas, embora continue evoluìndo o ambiente de "shelf" tectonjcamente ativo de ãguas rasas onde se depositam os clãsticos da formação Sopa Brumad,iñho (correlacionãvel ao grupe Itabìra). A sequêncìa
na ãrea sul do Espìnhaço segundo Schorscher ih Inda et alii (1984)
termina com as rochas da formação Galho do M'iguel representadas por
quartzitos com megaestratificações cruzadas, ìndicando um ambiente de
"shelf" de ãguas mais profundas (corrêlacionãveìs com os clãsticos finos e maduros da formação Cercadinho do grupo Piracicaba).

final

Durante a evolução do eugeossìncl inal Minas-Espinhaço verifica-se uma nìudança nas condições ambientais de redutoras para oxidan
tes, como atestam princìpalnrente as pìritas detríticas do Grupo Cqraça
e as facies oxîdicas do grupo ltabira (supergrupo Mìnas) e as piritas
oxidadãs da formação Sopa Brumadìnho (supergrupo Espinhaço) (Inda et
alii, l984)

,

-54a subsidência
ào craton a oe.ste da Serra do Espìnhaçb, clando orjgem no proterozõ.ico
Superìor a uma pìataforma subnter,sa em um mar dpicontinental . Nestas con
Com

o soerguìmento da cadeja llinas ocorreu

dições epicontinentais estãveis e de.bacias margìnais deposìtam-se os
sedimentos dos grupos Macaúbas e Bambui do supergrupo São Franci sco. Se
gundo Hetlich (1977) e Karfunkel et alii (ì984) os metassedimentos Macaú
bas depositados em condìções de bacía mar"ginal teriam gônese glacial re
presentando ambientes depos ic ionaì s disti ntos ; g1ãc io-terrestre; g1ãcio

-lacustrino; glãcio-fluvìal e g 1ãci o-maninho.
Para os metassedÍmentos do grupo Bambui é definido um arnbiente epicontinental de ãguas rasas, em condições de reativação sìnsedimentares de antigas estruturas, provaveimente sob a forma de movinlentos epirogenõticos que diferenciaram a bacia BambuT em altos e baixos
como sugerem a alongâção geral NS dos prìncìpais corpos carbonãticos
(Anexo l), Beurìen (ì974) descreve nas sequôncias basaìs do Bambui brechas tectônicas sinsedimentares indicando eìevações no paleorrelevo. sub
marino da bacia Bambui, fonmados por atividades tectôn.icas sìnsedirnenta
res.

As rochas dos grupos Macaúbas e Bambui ao longo da borda
ocidental da Serra do tspìnhaço foram intensamente fraturadas e dobradas pelo cavalgamento das unidades quartzitìcas do supergrupo fspìnhaço
atribuido ao ciclo Brasìliano por" Dossin e Dardenne (ì984). Para oeste,
a intensidade do dobramento diminui e progressivamente as camadas tornam-se quase horjzontais.
0s eventos termotectônìcos são relacionados principalmente a reativações das fraturas antìgas NS, NI,l, NE e Et,l em tempos põs-pÉ
-cambrianos na parte leste da ãrea de estudo e são evidenciados pela
distrìbuição dos basaltos mesozõìcos.

CAPÍTULO

5

rE:uu4!gq
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EoLÕGÏCA pAS GRANpTS UNrq_qDES

LIq

ESTRAIIGRÃFICAS

A Tabeìa 5..l mostra a colurra estratigrãfica adotada no
presente trabaìho, a partir de dados da literatura, com simpì ificações
e dentro da. conceituação anteriormente exposta.

5.r.r - 4&qq!ÅI9._$!.LV.Dq
ãrea de estudo o Arqueano é indiviso sob os aspectos
cronoestratigrãficos, sendo representaclo por rochas do Complexo Mìgmati
to-Granulítico de Minas Geraìs predominantemente, e dos supergrupos Rio
Na

das Velhas e Paraina.

5.I.I.I -

COMPLEXO ¡4]GMATITO GRANULTTICO DE MINAS GTRAIS

parte da ãrea de eStudo, prìncipalnrente na porção
leste, estã representada por rochas do Conpìexo Mi gmati to-Granulítico
Grande

de

Mi

nas Gerai s.

As rochas deste compìexo são caracterizadas por uma evoìu
ção cornpìexa polìcîclica com orogeneses pr6=cambrianäs superìmpostas e
reativações fanerozõicas. Assim, através da fotointerpretação de produ'
tos LANDSAT e imagens de radar, de trabalhos de reconhecimento de campo
e dados bibì iogrãficos foram individualìzados conjuntos I itoestruturais
com a predomìnância de certos tìpos 1ìto1õgícos de uma maneira semelhan
te a adotada por Fontes et alii (.l978). 0s princìpais conjuntos individual izados foram os seguintes: (Anexo |)

-

Unidâde com predominância de granul

itos

(Anexo

I,

Pgt)

Ocorre na porção leste da ãrea em três faixas de dìreção
N-S intercaladas com as unidades com predomìnãncia de gnaisse e migmatì
tos e de granìtõides (e mìgmatìtos homogêneos) sendo que a faixa mais
ocidcntal termina a sul de Cõrrego Novo. 0 contato com as unidades ìntercaladas, ãs vezes 6 tectônìco, por falhas de empuruão de alto ângúlo,
ou õ g radua l
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(Conclusão da Tabeìa 5.ì

* (l) -

Unidades parciaìmente contemporâneas

Contato tectônico com as rochas do supergrupo Espinhaço e por dis
cor dância anguìar e erosiva, com o supergrupo Rio das Velhas e
com o Conrplexo Migmatito-Granulitico de Minas Gerais.

(2) - 0s contatos entre os supergrupos l,ljnas e Espinhaço são sempre
quandò observados tectôni cos.

(3) - Contatos tectônicos

com o.supergrupo Rìo das

Velhas,

o

Compìexo

Migmatìto-Granulitico de Mìnas Gerais e o supergrupo Espìnhaço.

(4) - Contatos tectônicos

com

o

Conrplexo

Migmatito-Granulitico de Minas

Gerais.

i (ì982);

Inda et aì ì i (198a);
Hasuì et aliì ('l984); Fogaça et alii (198a); Schorscher (1975); Schors
cher e Guimarães (l976); Pflug (1968); Scholl e Fogaça (1980).
Baseado em Dorr (1969);Schorscher

et

aì i

)

"
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'

Esta unidade caracteriza-se ent sua.maior parte, peìa presença de granul itos grosseiros a nrédios, ãs vezes porfirobìástico, maci
Çor € pela coloração caracterîstica verde escura. 0s prìncipa.is componentes observados macroscopicamente são o quartzo, feìdspatos que ãs
vezes podem chegar a.5-6cm de tamanho, como os observados na região de
Inhapim, a biotìta, a granada, o piroxênio e o anfibol io. Em alguns pon
tos, como na região de Iapu é observada uma grande quantidade de granada. (Anexo 30 e Apêndice 2, ponto 30).
0s gra.nuìitos encontram-Se comumente muito tectonizados
e as vezes tambêm rnignratizados, Na região de Inhapim, foram observados xenol itos de gnaisses, na zona de contato desta unidade com as nochas da unidade com predominância de gnaìsses e migmatitos. Na região de
Iapu, apresentam-se os granul itos em aìguns. lugares migmatìzados e com
a presença de veios pegmatÏticos ãs vezes possantes. 0 material predom.i
nante dos veìos é o feìdspato potfssico com a presença de alguma turma
lina, e outros menores preenchidos por quartzo feldspato, mica e granada.

As foììações medidas nos granulitos variam desde NIOW (a
norte de Inhapim) a N70lrl (a leste de Iapu), sendo que vaìores comuns si
tuam-se em torno de N50W com rnerguìhos entre 450 e 700 para NE.

ìtos ainda

encontram-se relacìonados a esta unidade, mìgmatitos com estruturas diversas (sendo comuns as estromã
tica e dobrada) com paleossoma granulitico, gnaìsses djversos com grana
da e "núcleos" granìtõides como observados a leste de Carati nga e na re
gião de Taumirim.
A1ém dos granuì

granulitos o relevo é escarpa
do, e nas ãreas onde ocorrem gn¡isses e migmatitos o relevo é mais suave, e é caracteristico um mânto profundo de intemperismo (Foto ì.ì).
Nas ãreas de ocorrência dos

-

Unidade com predominãncia de granitõìdes e migmatitos homogêneos
(Anexo I, Pqr )

'Esta unìdade ocorre

regiões da ãrea de estudo.
primeira ocorrência oçupa uma única faixa de direção N-S na região
em duas

A

a
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leste do Rio Doce. 0s contatos são tectônicos com as outras unìdades ou
gradacìonais pelo aumento da migmatizaÇão e granitizaçã0. Nos ìugares
onde a granitização foi maior, os. grànitõìdes são rnaciços, embora ainda
apresentem um bandamento gnaìssico. E comum a presença de pequenos diques de material granitico muito fino.
A segunda ocorrência ocupa uma ãrea muito grande a oeste
do Rio Doce, e é considerada por alguns autores (Fontes et alii,1978 e
Veneziani, l986) como do pré-Cambniano Ind.iferenciado. Esta ãrea se estende desde o Quadri látero Ferrifero, ao longo da borda leste da serra
do Espinhaço,
Toda esta uni dade com predominância de granitóides e mìg-

matitos encontnados na ãrea apresenta características mesoscõpicas de
um granito-gnaìsse (Fontes et alii, l9i8) . E constituída pr'i ncipalmente
de quartzo, fel dspato; biotita e anfibõlìo, A granada é um componente
ãs.vezes comum, sendo observada em grandes qLiantidades' na BR-418, e nas
regiões de Açucena, Brainas e Dores de Guanhães, Uma das caracterÍsticas deste granit6ide é a presença da alanita, um dos indicadores da
origem dos granitõides S. (Anexo 30 e Apêndice 2, pontos 52 e 246).

a granitização foi maior, esta unidade apre
senta escarpas nuas em um relevo caracterizado pelas estruturas tipo
pão-de-açúcar (Foto ì.3).

.

Nas ãreas onde

Nesta unidade, temos ainda a ocorrênci¿t de inìgmatitos com
p'ìexos, formados sobre condições altas de pìasticidade, gnaìsses e a1guns núcleos cha.rnockitìcos como os observados ná regìão a leste de Dores de Guanhães.

-

Unidades com predominância de gnaisses e migmatitos (Anexo

l,

pgm)

Esta unjdade tem una grande ocorrência na ãrea de estudo,
servindo de embasamento ãs rochas do Quadriìãtero Ferrifero e metassedì
mentos dos supergrupos Minas, Espinhaço e São Francj sco. Seus contatos
com as outras unidades do complexo cristal ino são tectõnicos ou gradacionais.

-6t

leste da ãrea de esiudo".ocorre ao longo da ser
ra do Espìnhaço e em faixas intercaladas com as unìdades com predominân
cia de granuììtos, granitõìdes e xistos. Tamb6m a encontramos enca.ixada
dentro da unidade corn predominância de granìtóìdes desde a regìão de
Braúnas, passando por Mesquita e em direção ao sul até a regìão compreen
dida entre Cocais das Estrelas e Ipatinga. Na região correspondente a
folha Belo Honizonte õ a ínica representante do Compìexo Mìgmatito-Gra
Na porção

nulitico

de Minas Gerais,

É constìtuida princìpalmente por bì oti ta-gnaì sses bandados e outros tìpos I itoìõgicos como migrîatìtos, bìotita-granada-gnaisses,
gnaìsses, migmatìtos cãtaclãsticos, e intercalações de xistos e quartzitos. (Anexo 30 e Apêndìce 2, ponto 82, 142, 'ì55, 195 e 223).

0 bandamento/fo'l ìação õ a feição estrutural mais marcante
e pode apresentar-se pìano ou dobrado. A granulação ê fina a médìa e a
coloração cinza claro e escuro; as vezes são ieucocrãticos com abundância de quartzo e feldspato; em alguns lugares ocorre a granada, como na
região de Caratinga a sul de São Domingos da Prata; as vezes apresentam-se cataclasados e migmatìzados como na região de Pará de Minas.
Veios.de. quartzo-fel dspato (Anexo 30, Apêndìce 2, pontos
393 e 394) concordantes e dìscordantes são.comuns como também são obser
vados al guns lopol itos bãsicos.

região de Maraviihas um grande número de'diques Þásjcos (em maior número) a (?) ãcìdos são observados. tstes dìques formam
grandes elevaçõesral inhadas no relevo, sendo que a vegetação na ãrea es
tã bem relacionada com estas feições. Nas ãreas onde ocorrem os diques
(?) ãcidos, a vegetação é escassa e,sobre os diquês bãsicos ela é mais
Na

exubefante.
Na regìão de Taquar açu de I'linas são encontrados inimeros
"diques" de quartzitos, de direção pni ncipal NS, variando as vezes para
NE as vezes para NI,,l (Ancixo 30 e Apêndice 2, ponto 34.l ). Corpos pequenos

de intrusões básicas de dìreção E-l.l também são encontrados.
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Aìnda relacionados com o.complexo gnaissico-migmatitico en
.ontramos gnaisses-conglomerãtìcos que segundo. alguns autores como (Naquì
et alii in Condie, l9B1 ) são importantes no esiudo do arqueano, pois estìpulam evidências diretas do processo sedimentar no arqueano (Anexo 30
e Apêndice 2, ponto 62).

A presença da alanìta (Apêndìce 2, ponto 'l42) nas rochas
desta unidade, vem reforçar em parte a idéia de alguns autores sobre a
origem sedimentar dos gnaisses cinzentos,

'

(.l978) associados a esta unidade
ainda ocorrem rochas calcossìl icatadas, lentes de mãrmore, cianita-xistos e s il ìmanita-gnaisses grafìtosos..
Segundo Fontes

et aììì

Rs áreas ocupadas por esta unìdade apresentarn unr relevo de
morros abaulados e vales alongados (Foto 'ì.2),

-

Unidade com predomìnância de gnaisses e

xistg:

(Anexo

1,

Pgx)

Esta unidade ocorre na parte leste da ãrea de estudo e se
estende ao longo do vale do Rio Doce de sul para norte'

biotìta-xistos, quartzo mica-xistos, cìori ta-xistos, xistos grafitosos, além de gnaìsses e em alguns lugares migE formada por

mati tos

,

matlticos,

Associados a esta unidade encontram-se vãrios corpos pegal guns com intéresse econômico em pedras semi-precìosas.

.l.4).
(Foto

Esta unìdade caracteriza-se por um relevo pouco ondulado
Maiores detalhes podem ser encontrados em Fontes et alji

(reTB).
Unidade com predomjnância de gnaisses e

quartzitos

(Anexo I'Pgg)

.De ocorrôncia restrita na ãrea estã representada
estreita faixa de direção Nt, desde a região de Santa Rita até
ximidades de Tirnóteo.

por unla
as pro-

.i
J
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.

Na ãrea de ocorrência destes

quartzitos na BR-262, obser-

va-se de leste. para oeste unra pur.ug"*: gradual dos gnaisses para o
quartzito, pelo aumento da quantidade de quartzo, No topo da senra fornìada pe1 os quartzitos estes são de cor branca, de granulação média. Para oeste passam a um gnaisse quartzoso muito fìno. tstes quartzjtos estão jntensamente fraturados e com mergulhos em torno de 300-400 para SE.
0s quartzitos e os gnaìsses fìnamente bandados são jogados sobre gnaisses intensanrente tectonizados e dobrados em dobras ìsoclinais com vergêncìa para l^l por uma falha de empurnão.de alto ânguìo.
As principaìs carãcteristicas fotogeol69ìcas que permitìram a individualização das rochas do complexo nrìgmatito-granulîtico de
Minas Gerai s foram:

.

Difereneiação morfológicø - caracterizada principaìmente pelo
seu aspecto estrutural imposto pelo bandamento de suas rochas
( pri nc i pa l mente peìa presença dos gnaìsses bandados) marcânte
nas imagens LANDSAT e de radar. As ì ineações de relevo e drenagem neste complexo, apresentám-se as vêzes de uma maneira caõtica,
ou as vezes fortemente estruturadas em diregões bem definidas.
Esta forte estruturação em direções definidas destes elementos é
que permitiu a identificaÇão dos grandes fal hamentos.
Na

definição das unidades deste compìexo levou-se muito

em consi

deração as variações morfoìõgìcas acentuadas, que posteriormente
foram observadas em campo e relacionadas com as unidades fotointerpretadas, As ãreas de predominânbìa de granitõides apresentäm

variações morfol69icas.grandes, com cristas alongadas, formando
as estruturas tipo pão:de-açúcar, entre vales profundos. As unidades com predominância de granuì itos jã não apresentaril variações morfoìõgicas tão acentuadas e as ãreas de gnaisses e xistos
são as mais calmas do ponto de vista morfolõgìco, pois estão sujeitas a uma erosão mais homogênea.

'

Diferencíação d.e tonaLídndes d.e cinza - quando se trata do uso
de produtos nìultiespectrais, como as ìmagens MSS e TM, as diferenciações de tonal idades nos produtos fotogrãficos é importante. Ela resultâ da cobertura vegetal, do teor de humidade etc. ¡
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registrados nos canais dò visivel , prìncipalmerrte no 5 do
MSS e no 3 do TM, que quando aliada ao fator morfoìõgico melhor
nos permite definir as unìdades ììtoestratigrãfìcas que nos inte
ressam, Por exemplo a oeste de Coronel Fabriciano as ãreas com
predominâncià de granitõìdes, formam morros elevados, por conseguinte caracterizam ãreas com teor de umidade maior e unra vegeta
ção naturaì mais exuberante. tste dado.aliado ao fator morfolõgi
co (relevo fortenrente dìssecado) permitiu separar os granitõides
das ãreas de predomìnância. de gnaisses e mÍgmatitos, que ocupam
regiões morfologìcanrente mais arrazadas, com uma vegetação natubem

ral

vìsî
Ve1 por tonal idades mais claras. Outro exemplo são os diques de
quartzitos estudados por Sperber (.l975) a NE de Belo Horizonte,
na regìão de Taquaraçu de Minas, que são identìficados por suas
menos exuberante, que estão representadas nos canaìs do

caracterîsti cas fotogeol õgicas ( pares sombra/l u4), prì
ìmpostas pel o re ìevo.

5.I.I.2 -

SUPERGRUPO

RIO DAS

nc i paì mente

VELHAS

0 supergrupo Rio das Velhas (cinturão de rochas verdes)
na ãrea de estudo ocupa a parte sul , sudeste e oeste de Belo Horìzonte
e a regìão de Santa Bárbara e Barão de Cocais. Estã representado peìos
grupos Quebra-0sso, definìdo por Schorscher (ì978), Nova Lìma e Maquìnõ
definidos por Dorr et alii (1957), 0s contatos com o'Complexo Migmatjto-Gianulitico de Minas Gerais as vezes são tectônicos.
Na descri ção deste supergrupo serão utìlizados além dos
dados bibl'iogrãficos, os dados observados peìo autor em trabaìhos de
campo (Barbosa

-

et alii,

l9B2 e ì984)..

Grupo Quebra-0sso (Anexo

l,

AqO)

0 grupo Quebra-osso ocorre em duas .estreìtas faixas de di
reção aprox'imada NE. Seu contato com o grupo Nova Ljma as vezes 6 tectô
nico, as vezes 6 gradacionaì. Consìste de uma sequência inferior ultra
mãfìca com textura/es[rutura "spinifex", por .]avas brechadas afaníticas-devitrificadas, raras vezes vesiculares, aìnofadadas, maciça!, Tam-
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bõm são encontrados no grupo Quebra:0sso intercalações
mações ferrifenas do tipo a'l goma com niveis grafitosos

(lentes?) de fo_r
e siìicosos, co-

ocorre no leito do rio Quebr"a Osso. A sul de Caet6, prõximo ao conta
to do supergrupo Rìo das Velhas com o embasarnento migmatìto-gnaissico
foram encontradas meta-ultramãficas, com textura rnicrospinìfex (Anexo'
30 e Apêndìce 2, ponto 344).

mo

- grsle-Iers-lilg

'

E o maior represeniante das lochas do. supergrupo R'io das
Veìhas. Ocupa a regìão de Caet-e, Sabarã, Nova Lìma, sul de Santa Bãròara e a região de Juatuba, Parã de Mìnas, Pitangui e Pequi.

Consiste princi palmente de uma sequência vulcanoclãsticas,
constituida de fììitos, clori ta-xistos, anfiból io-xistos, grauvacas mãficas, meta-congì omerados, quartzitos, sedimentos químicos como formações ferrîferas tipo aìgoma e dolomitos.e vulcânicas mãfjcas intermediã
rìas a (?) ãcìdas (Anexo 30 e Apêncide 2, pontos 162,372,373, 381 ;
392).

Deviio ao grande intemperismo e ãs poucas ocorrências de
rochas frescas, prìncipaìmente.na regìão do Quadri lãtero Ferrifero, observa-se mais constantemente afloramentos de xistos e filitos muito intemperizados, em um relevo arrasado, pouco movimentado.

.

Outro fato importante na região de Parã de Mìnas-Pìtangui
são as grandes ocorrências de agaìmatolitos (agregados de cri stais de
pirofilita Al (0H2) Si4 01 0, de cor verde esbranquiçada (maiores deta'I
hes em Luz de Pauìa, 1975). Nesta r.egião são encontrados inúmeros dj
ques de quartzo escuro (pretos) que segundo Luz e Par-lla (1975) são aurí
feros. Corpos quartziticos são encontrados ao ìongo do Rio Parã, a W de
Pitanguì e has Serras da Aìegri a, do Rio do Peixe, Grande (ãreas não e:
tudadas pelo autor) onde também ocorrem formações ferriferas segundo
Luz e Paula (1975). Formação ferrifera dobrada, com veios de quartzo
tambêm foram observadas

a sul de Esnieraldas, na rodovìa

MG 060.

A sul de Pìtangui, entre o rio Pará e São João, a Cìa.Mor
ro Velho estã pesquìsando or.o em duas minas (Mina do Pontal e de fain'a)
(pontos 37? e 373 - Anexo 30). Diques bãsìcos tanrbénr são observados.
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A leste de Papagaios, na. Serra. de 9oa Vi sta são encontra
dos quartzitos maciços com muito quartzo leitoso
cni stal i no de cor
cìnza claro (Ponto 391 , Anexo 30).
Segundo Luz

e Paula (i975) os quartzitos que ocorrem

região de Parã de Mìnas-Pìtanguì-Pequi, ãs vezes"contem
urânio.
Grupo Maquinê (Anexo

.-

ì,

Ama)

na

þìrìta, tõrio

e

'

é de dìstr'íbuição restrìta na ãrea de estudo. Ocorre somente nã região a SE de Raposo que praticamente estã representado por serìcìta e clonita xistos. As regiões de nelhor represen
tação deste grupo, estão a suì, fora dos lìmites da ãrea de estudo.Maio_
res detalhes em Santos (.l986).

0 grupo

Maquihé

,

As rochas do supergrupo Rio das Veì has aþresentam no geral caracteristìcas fotogeológicas distintas do Compìexo Migmatito-Granulítico de Mìnas Geraìs, no Quadrììãtero Ferrífero. Possuem tamb6m um
relevo mevimentado cono aquele complexo, mas caracterìzado por cnistas
continuas e mais longas, orientadas prìncìpalmente para NI,l e as vezes
para E-l.l, intercajadas. por vales não muito profundos, A sua tonal idade
nos canais do ìnfravermelho prõximo (canais 7 do MSS e 4 do TM) é cinza médio. Estão tambõm caracterizadas morfoìogìcamente através do elemento fotointerpretativo assimetria de relevo, que na maioria das vezes
apresenta-se fortemente ass ìmétri co.
Na região de Juatuba-Pitangui, caracterìza-se por um rele

vo mais pìano e arrasado, em relação ao Complexo Migmatito-Granulitico
de Minas Genaìs, excetuando as serras da Boa Vìsta, Aìegnia, do Rio do
Peìxe, Grande, dos Correias, dos Fêrreiras, do Antunes e Conceição do
Parã. Porém a sua caracteristica fotogeoì6gica mais marcante 6 a estru
turação de suas ì ineações de relevo e drenagem para Nl,,l.

'

A partir destas caracterîsticas fotogeol69icas, e da anãlise dos mapas cintiìomõtricos e aeromag netomét ri co s e de observações
de campo, foi possiveì traçar um contato continuo entre as rochas do su
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região do
Quadriìãtero Ferrífero até a região del Pequi-Pìtanguì, através de uma
estreita fajxa de ocorrência desse supergrupo na regìão de Sitio Novo
pergrupo Rio das Velhas e o embasamento

cristalino,

desde a

entre Juatuba e Parã de Minas.

-

5..l.1.3

SUPERGRUPO

RIO PARATNA (Anexo

I,

SGPa)

distribuìção restrita ocorre no extremo norte da ãrea
de trabalho, na regìão a oeste de ltacolomi. E uma sequôncia constìtuí
da de xistos verdes, metatufos, seri cìta xistos, quartzo-xistos, quart?i
tos ferrugìnosos e itabiritos e quartzitos rõseos e metacong lomerados
De

monomit i cos.

0 supergrupo Rìo Para-una., de'ocorrência muito restrita na
parte norte da ãrea de estudo, foi individualizado somente pelas suas
propriedades fotolitolõgicas: relevo pouco dissecado, estruturado para
Nl^l e tonalidade cinza m6dio.
unidade não foi objeto de estudo do
detalhes podem ser encontrados em Fogaça (1982).

tsta

5.1..|.4

-

MTTAULTRAMÃFICAS

(Anexb

ì,

autor.

Maiores

um)

unidade foi delimitada no extremo norte da ãrea de
estudo, a leste de Conceìção do Mato Dentro e a sul de ltabira. Apresen
ta características espectrais bem definidas (tonal.idades de cinza escuro nos canais do visivel do MSS e do TM e.tonalidades de cinza claro
nos canais do infravermeìho prõximo) e um relevo bastante dissecado.

tsta

Esta unidade não foi objeto de estudo do presente trabalho. Maiores detalhes em Uhlein e Dardenne (1984), Bastos Neto (l9Bl ),
Uhìein (ì98ì), Assis (1981 )e Veneziani (1986).
5.'I

.2.

PROTTROZOICO INFERIOR

A

MEDIO

Aqui ìncluem-se as rochas dos supergrupos Minas e Espinha

ço,

ent

parte

pen econ tempo râneo s .
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5.I .2.

I-

SUPERGRUPO MINAS

As rochas do supergrupo Minas são encontradas a sul e a
leste de Belo Horizonte, nas regiões das serras da piedade, da paulá,
do Curral e do Baú, e ao ìongo de toda a borda orìental da Serra do Espi nhaço.

Na área de estudo, em razões da escala de trabalho

tou-se a seguinte divisão para este supergrupo: indiviso; sequênc.ia
birîtica Indivisa; Grupo Caraça; Grupo Itabìra e Grüpo pìracicaba.

adoI

ta

0s contatos das rochas do grupo Minas na região do Quadrì
látero Ferrifero com as rochas do supergrupo Rio das Velhas e com as ro
chas do Compìexo Migmatìto-Granulitico de llinas Gelrais é tectõnico atra
vés de fal has de enrpurrão de alto ângulo. No restante da ãrea, na região de ltabira, e ao ìongo de toda a borda leste da Serra do Espinhaç0,
o contato nem sempre õ tectõnico.

-

Unidade

Indivisa

(Anexo

ì,

SGMì )

Esta unidade ocorre na regìão de Santa Marìa de Itabira,
Passabem, Femos, Hematita e na região de ltabira. Nesta unidade foram
incìuidas as sequôncias basais do supergrupo Minas (sequência. de xìsto
verde e a sequôncia de paragnai sses) como tambõm outras unidades do supergrupo Minas que devido a escala de trabaìho, não puderam ser individual i zados.

A sequência de paragnaisses ê composta por grauvacas, metarc-oseos, paragnaisses com intercalações de moscovita quartzo-xistos,
quartzitos-mi cãceos, clorita e/ou bìotita - quartzo xistos,caìciossili

cãtica e "white shists", segundo descrição de Inda et alii (1984). Na
região entre a Chapada dos Tanoeiros e ltabira e a oeste de Santa Maria
de ltabira (Anexo 30, Apêndìce 2, ponto 2ì9) e nos arredores de Santa
Maria de Itabira, foram observados peìo autor alguns componentes desta
sequôncia: quartzitos-micáceos e moscovita-quartzo-xistos.

aìii

A sequência de xisto verde 6 composta segundo Inda et
(1984) por cìorital quartzol piagioclãsìos1 biotita!
moscovital
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carbonatol anfibõl io! xistos com jntercàlações deìgadas de quartzitos,
turmal inìtos e sulfetos dissernìnados,.sendo o. topo da sequêncìa grafito
so e a base mais arenosa. Na região de Santa Mania .de ltabìra-ltauninha
estes xistos apresentam-se muito ìntemperizados, são de cor verde escu
ra e estão na base do grupo ltabira (?) em contato com os quartzitos
deste gru po,

esta sequência estã
representada por quartzo-bìotita-xisto, onde a biotita é o elemento pre
dominante, intercalado com quartzitos. Estes xistos. foram ainda observa
dos a sul e a leste de ltabira, e a oeste de Ferros, na estrada que ì iga Ferros a BR-120 e na regìão de Gomes, a norte de Ferros.
Na regìão da Serra do Morro Escuro,

As rochas do grupo Canaça, obsenvadas a leste cle Santa M_a
ria de Itabira, representadas por moscovitas-quartzo-xistosí do grupo
Itabira, representado politabiritos pobres na região àe Santa Maria de
Itabira, Passabem e H'ematitai e as rochas do grupo Pìracicaba, represen
tadas principalmente por "metacheri", também foram incluìdas aquì nesta
unìdade clevìdo a escaia de trabalho.

-

Sequ_ênc.ia

Itabiritica Indivisa

(Anexo

I,

SIT)

Ocorre a norte da ãrea a NE do Morro do
oeste desta mesma cidade.

Pilar e

logo

A denomìnação da sequência composta por quartzitos, metachert, f-il itos e formações ferríferas que ocorrem nesta região e mais
ao norte fora dos limites da ãrea de trabalho de sequêncìa Itabìritica
Indivisa, foì dada por Assìs (1981 ), Uhlein (ì981) e Uhìein e Dardenne
(.l9S4). Estes autores descreveram os seguintes tipos l itológìcos da base para o topo:
'

- quartzitos brancos, serìcíticos, finos e laminados, com metaconglomerados pol

jnìicticos descontinuos na base;

- fì I ì tos-quartzosos prateados
- itabiritos
metarì tmi

e hematíti cos

com ìntercalações de

tos, lentes

ci

nzas;

anfibolitos, xistos

de hematitas.

verdes,
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Assim, devido a similaridade ìitoìõgica descrìta peìos au
tores acima com as unidades basais do.supergnupo Mìnas (grupos Cu.açãe ltabira) e ainda peìo fato constatado por Bastos Neto (l98ì)que na
região de Diamantina ìdentificou metacongì omerados com sejxos de itab.iritos, tipicos da formação Sopa Brumadìnho (pflug, ì965), que passam gra
dativamente ã sequência Itabiritica Indivisa, o autor deste trabalho ìn
cluiu esta sequôncia como pertencente ao supengrupo Minas.
Na r"egião de estudo, a NE de Morro do

piìar,

esta sequência forma uma estreita faìxa de dtireção Nl4, que na regìão de Santo Anto
nio do Rio Baixo, muda bruscamente para a dìreção E-W. Aqui, esta ,"1
quência estã jogarla sobre as rochas do Complexo Mìgmatitico-Granuìítico
de Minas Geraìs po¡ fal ha de empurrão de alto ângu1o.
Para oeste da cidade de Morro do Pì1ar, esta sequência es
tã representada por formações ferríferas, passando a um metaritmito d;
cor rosa clara a branca, muito intemperizado. No leito do Rio picã0, são
observados quartzitos mìcãceos de cor branca, mas quando intemperìzados,
ficam com a cor levemente ferruginosa. Estes quartzitos encontram-se in
tensamente fraturados.

-

Gru.po Caraça (Anexo

l,

P.ca)

As rochas do grupo Caraça estão representadas em três estreitas faixas no Quadri ìátero Ferifero. A primeira passa por Sabarã;
a segunda passa a norte da Serra da Paula e a terceira passa peìa Serra
do Baú.

Ferrífero, as rochas do grupo Caraça representam a unidade basal de toda a sequência Minas. Aqui e1a é consti
tuida por ql]altzitos congì omerãt icos, filitos, filitos quartzosos etc.
No Quadriìãtero

ra
ta

As rochas deste grupo aparecem ainda a SE de Santa Bãrbae a leste de João Monlevade.. As ocorrências da regìão de ltabira-San
Maria de ltabìra foram descritas na Unidade Indivisa do supergrupo

Mi nas

.
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-

Grupo

Itabira

(Anexo

I,

Pib)

As rochas do grupo .Itabira aparecem em quase todas as
ãreas de ocorrência do supergrupo Minas. E formado por ìtab.iritos (formação ferrifera metamorfizadas na fãcies õxìdo, sendo os prìncìpa.is m.inerais de ferro e hematita e/ou a magnetita), do.l omi tos, , fi I i tos , e se*
gundo Inda et alii (1984) xistos verdes, rochas vulcãnicas bãsicas a in
termediariase.(?)ácidas. 0s jtabiritos no rel evo formam ãs vezes sêffas
elevadas como a Serra da Piedade. (Fotos 'l .5 e'ì .6).

-

Grupo Piracicab.a (Anexo

I,

Ppi)

0 grupo Piracicaba, na rqgião de estudo é o topo da sequôncia Minas. 0corre em toda a ãrea do Quadri lãtero Ferrîfero, na regìão de João Monlevade e Itabira. Na região de Santa Maria de ltabira
também encontramos ocorrências deste grupo, que foram incluídas na Unidade Indivisa do Supergrupo Minas,
0 grupo Pjracicaba é representado por filìtos, xistos pra
teadoö (gua principal caracterlstica) e aÍnda segundo Inda et alii (l984)
doìomìtos, quartzìtos, xistos e grauvacas máficas.

.

As rochas do supergrupo Minas, no Quadrilãtero Ferrifero,
caracterizam-se por aspectos. fotogeol69icos bem distintos dos apresenta
dos pelo Complexo Migmatìto-Granulitico de Minas Geraìs e pelas rochas
do supergrupo Rio das Velhas. Apresentam-se topograficameilte mais eleva
das, com decl ives acentuados das encostas, que possuem intercalações de
vales profundos ercristas altas de direção Nl,rl. Aô cristas prìncipais,
que se extendem por dezenas de quiìômetros, possuem direção NE. Outro
fator marcante é a forte estruturação das Iineações também de direção
NE.. Em termos de tonal idades nos canais do visîvel do MSS e TM, apresen
tam-se as vezes com tonalidades cinza escuro e as vezes cìnza m-edio para as unidades itabiriticas. Nos canais do infravermelho prõximo do MSS
e do Tl'l as sequências itabiriticas apresentan-se mais escuras. Esta ca
racterística tambén 6 ob-servada na .egião de ltabira.
Para a sequência do supergrupo Mjnas na região

Maria de

de

Santa

Itabira, a principal característica fotogeolõgica é a forte

es
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t.ruturação dos elementos de rel evo e drenagem segundo a dìreçãò NNE,bem
acentuada nos canais 4 do TM, 7 do MSS.e nas imagens de radar. A sequôn
cia itabiritjca Indiferenciada da regìão de Moiro do Pìlar caracteriza-se por escarpas abruptas com a superficie inclinada para NE e E e pela
forte estruturação dos elementos de rel evo e drenagem na direção NW e
peìa sua dìsposição arqueada voltada para Sl,J e S, na região a leste de
Morro do Pilar,
5.1

.2.2

-

SUPERGRUP0, ESPIIHAÇ0

Na ãrea de estudo

o supergrupo Espinhaço estã representa-

do peìas formações Sopa Brumadinho, Galho do Mìguel
go do Borges e Cômego da Bandeira.

-

Formação Sopa Brumadinho (Anexo

I,

,

Santa

Rita,

Cõrre-

SB)

,

E encontrada na regìão do Quadrì1ãtero Ferrífero em peque
nas ocorrências e nas extremidades sul da Serra do Espìnhaço representa
do peìos conglomerados ìocalmente diamantiferos do fãcies Aìtamira (Ane

xo

I, A) (Sperber, 1975).
Na ãrea de estudo

a forrnação

Sopa Brumadìnho

estã

repre-

sentada por quartzitos e congìomerados com "metachert", como ocorre a
'I
este de Santa Bãrbara, na região de Florãtia. Estes quartzitos foram
identificados nas ìmagens TM/LANDSAT por suas caracteristicas morfolõgj
cas.

-

Formacã

Gal

ho do

Mi

ì

(Anexo

ì,

GM)

E a formação de maior expressão na área do Supergrupo Espinhaço. 0corre desde o Quadrilãtero Ferrifero at-e o extremo norte da
ãrea, uìtrapassando os seus ìimites,

0s quartzitos cambotas do grupo Tamanduã definido por
Simnrons e Maxwell (1961 ) estão sendo consìderados neste trabalho como
pertencentes.ao grupo Galho do Mìgueì, por sua se elhança conl estes últìmos e pela sua posição estratigrãfìca, visto a ocorrência de congìomg
rados do facies Altanira na sua base junto a sema Dois lrmãos.
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Esta formação compõe-se de.iuartzìtos fìnos, quartzitos
micãceos na' base, com frequentes estratificações cruzadas. As.caracteristicas fotoìitoìõgicas desta unidade sãobem mancantes nas imagens. No
relevo, os quartzìtos deste grupo formam constantemente escarpas.
Outro fato importante observado é a grande quantidade de
corpos bãsicos ìntrusivos fotoìnterpretados e ìdentìficados no campo
nas ãreas de oconrência desta formaçã0,

-

Formbção

Santa'Rita (Anexo I,

SR)

.

Constitui-se basicamente por metassiltìtos laminados que
gradam para fil itos quartzosos e quartzitos sericiticos finamente laminados, de cor cinza clara.
0s contatos com a formação Galho do Miguel ãs vezes
Lectônicos por falhas de empurrão de alto ânguì0,

sao

Por serem pouco resistentes a erosão estes metassedimentos apresentam contrastes signìfìcatìvos no relevo com o.s metassedimentos da formação Galho do Migueì, o que faci litou sua indìvidualização
nos produtos LANDSAT.

-

Formação Córrego dos Borges (Anexo

.
duas faixas

1,

CB)

Ocome ao longo da borda oeste da Serra do Espinhaço em
estreitas, intercalando-se com a formação Cõrrego da Bandei

ra, Segundo Djnis e Pinheiro (1980) e Pflug (.I980) esta formação constitui-se de quartzitos finos ou micãceos, com ìaminações planoparalelas
com metabrechas

.'

intraformacionais.

Estes quartzìtos forarn delimitados nas imagens LANDSAT e
de radar pelas suas características, que são cni stas alongadas e estrei
tas. A formação C6rrego dos Bo¡ges não foi objefo de estudo deste tra
ba l ho.
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Formação Córrego da Bandeira (Anexo

Ocorre na

mesma

l,

CBá)

ãrea que a formação Córrego dos Borges em

única faixa estreìta. Segundo Schol I e Fogaça (ì979) constiîui-se
de filitos, siltitos e intercalações ìenticulares de quartzitos. As rochas .estão bastante deformadas e não presenvam as estruturas sedimentares, alõm da estr¿itìficação cruzada
uma

Sua del

initação na ãrea sõ fo.i possivel ã partir

balho de Veneziani (1986). A formação Córrego da Bandeira
to de estudo deste trabalho.

do tranão foi obje-

As rochas do supergrupo Espìnhaço possuem caracteristicas
di st i ntas.

A formação Sopa Brumadinho foi dìscriminada a partìr de
suas fortes caracterîsticas fotogeolõgicas (relevo e tonal idade de cinza) apesar de sua restrita ocorrêncja na ãrea de estudo.

estudo

tem

A formação Galho do Mìguel, de maior expressão na ãrea de
propriedades fotolìtológicas bem marcantes: relevo fortemen

te estruturado

para.

NNl^l,

e tonal idade de cinza

m-edio nos

canais visi-.

veis do TM e MSS.
A formação Santa Rita caracteriza-se principalmente por
zonas majs arrasadas em termos de rel evo, pois suas rochas são menós re
sistentes a erosã0. Esta propriedaie fotol itolõgica, al iada a tonal jdade de cìnza, permitìu que esta formação fosse indjvidualizada sem maio

res

prob ì emas

As formações Córrego. dos Borges e Córrego da Bandeira, am
bas de ocorrência restnita na ãrea de estudo, foram'individualizadas so
mente por suas tonal idades de cinza.

5.I.3 = PROTEROZOICO

SUFERIOR

0 Proterozõico Superior na ãrea de estudo estã representa
do peìas rochas do supergrupo São Francisco
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5,I.3,I -

SUPERGRUPO SÃO FRANCISCO

Na ãrea de estudo

o

supergrupo São Fnancisco

estã

repre-

sentado peìos grupos Macaúbas e Bambuí.

-

Grupo MacaÛbas (Anexo ì ,

GMa)

0 grupo Macaúbas na ãrea de estudo ocorre somente em uma
estreita faixa ao longo da borda ocidental da serra do Espìnhaço, a par
tir da região de Santana do Riacho para Norte além dos limites da ãrea
de estudo.

foi

objeto de estudo deste trabalho
e nos produtos utilizados as proprìedades fotol ito1.õgìcas não mostraram
aspectos que o pudesse subdividir nas três formações propostas por Karfunkel e Karfunkel (1977)z Formação Caìiforme, Terra Branca e Carbonìta, que correspondem ãs unidades A, B e C de Hettich (1976).
0 grupo

Macaúbas não

Assim, no qresente ti"abaìho, o grupo Macaúbas ê represen
tado por uma unìdade Indivisa que foi indìvìdualizada a partir da foto
interpretação, compilada com dados bibliogrãfìcos. 0s contatos com ;
rochas do Supergrupo Espinhaço e do grupo Bambui são tectônicos, por fg
lhas de empurrão de alto ângulo e de fãcil identificação ncjs produtos
LANDSAT e de radar.

-

Grupo Bambui

As rochas do grupo Bambui ocupam uma extensa região
oeste da Serra do Espinhaço e se estende para Norte e Leste, aìãm
I imites da ãrea de estudo.

a

dos

Para esta ãrea o grupo Bambui foi subdividido da base para o topo segundo Amaral et alìì (1977) nas formações Lagoa do Jacaré,
Serra de Santa Helena e Sete Laboras, todas do supergrupo Paraopeba.
Al6m

ti fi

disso,

cada

uma unìdade

indivisa do

subgrupo Paraopeba também

foi

iden-

.

I
I

;l
I
t
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-. Subgtupo Paraopeba Indioíso (GBa(p)) - ocorre ao longo da
borda ocidental da Serra do.Espinhaço em uma faixa ìàrga de
Norte para Suì. E composto por ardõseas, metassiìtì.tos, foì hel hos, ancõseos, quartz itos, margas e caì cáreos. Caracteri
za-se por unr grande intemperismo de seus constituintes, exce
tuando-se os afloramentos de rochas calcãreas que formam cor
pos alongados na dìreção N-S,
Nas imagens de radar e LANDSAT esta unìdade 6 l¡em definjda
devido a sua têxtuì"a ru.gosa em decorrôncia da grande quantidade de fraturamento encontrado na ãrea,

0 subgrupo Paraopeba Indiviso caracteri za-se peìas propnieda
des fotolitoìõgicas representadas por um rel evo movimentado
e fortemente estruturado para N e NW e peìa rede de drenagem
e por um grande n-umero de lagos de djversos tamanhos que se
desenvolveram em sua ãrea de ocorrência. As èaracterísticas
fotolitolõgìcas da formação Serra de Santa Helena são dadas
pelo relevo caracteristicos dos cal cãreos da regìão que se
apresentam sempre elevados no terreno, devido a sua maior re
sistência a erosão. Jã a formação Lagoa do Jacaré, caracteli
za-se por um relevo mais plano e por tonaì idades de cinza
naìs homogôneas.

-

- õ formada por caìcã
tipos com intercalações de ardõsias e silti

Formação Sete Lagoas ( Aneæo 1., GBa(L))

reos de diversos
tos. 0 calcãreo é escuro, maciç0, fraturado, ãs vezes apresentando calcita recristal izada. Nas imagens LANDSAT e de ra
dar esta formação é identjficada prìncipalmente peìo relevo.

-

L, GBa(D) - é constituîda por
ardõsìas, folhelhos, argilitos, ãs vezes com finas intercala

Formação Santa tleLena ( Aneæo

ções de calcãreo. Caracteriza-se por um reìevo plano, com
uma cobertura lateritica nruito intensa. As ardõseas são lami
nadas e em diversas ãreas da região são exploradas economica
mente. Suas propriedades fotolìtoìõ9ìcas são refletidas prìn
cìpalmente peìa drenagem e a tonal ìdade de cinza.
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(GBa(jJl - é constìtuída segundo
Amaral et ali i (1977) por caìcãreos oolîtìcos e rnacìços intercalados com sìltitos e andõseas,'Esta lornração não foi. ob
jeto de estudo deste trabalho.
Eormação Lagoa do Jacar'e

A sua identificação nos produtos LANDSAT e r^adar também foi
feita peìa drenagem e pelä tonal idade de cinza.
5.1 .4

ROCHAS ¡4AGMÃTICAS

As rochas basãlticas - b (Anexos 1 e Apêndice 2, pontos
199 e 2ì5) põs-tectônicas foram identificadas a partir da compi ìação bì
biìogrãfica e dados fotolitológìcos das imagens LANDSAT e radar. 0s anfiboìitos - a (Anexo l) que ocorrem principaìmente entre Rio piracjcaba
e Itabira e a oeste dè Caeté, foram separados nas imagens de radar e
LANDSAT pelas suas formas de relevo, 0s metadioritos e os metaquartzo
dioritos - al (Anexo ì)foram identìficados princìpalmente com base nos
dados bjbl iogrãfìcos e de fotointerpretaçã0. As rochas metaeruptìvas/
eruptivas bãsicas a intermediãrìas : X (Anexo. I e Apêndice 2,pontos 328,
338,432,434 e 455) prê e pós-tectônicas foram identjfìcadas pr.i nc.i pal
mente por suas caracteristicas espectraìs: tonal idade cinza escuro nos
canais do visivel do MSS e TM e c_inza claro nos canais do infravermelho
prõximo do MSS e TM. 0s diques intrusivos bãsicos e ultrabãsicos - g
(Anexo ì) foram identificados peìos realces que apresentam no reìevo,da
mesma forma ocorrendo com aìguns poucos corpos pegmatiticos passiveis
de discriminação nos produtos de sensoriamento remoto de baixa resoluçao.

As rochas magmãticas não foram alvo de estudo deste presente trabalho. Maiores detalhes em Renger (1970, 1972); Söhorscher
(.l975); Schorscher et alii (,l982); Inda et alìì (1984).

5,1.s

-

C0BERTURAS TERCTÃRIA!-QUATERNÁRrAS

Coberturas detriticas desenvolvem-se preferencialmente so_
bre as unidades do subgrupo Paraopeba e são constituidas basicamente de
sedinìentos siltico e arenoso fìno, que na superficìe formam um solo argiìoso'de cores variando do branco amarelado a amarelado com tonalida-.
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des avermelhadas (Menezes Filho et aìì i, ì977). Estas coberturas no
pa fotogeoi69ìco integrado não foram individualizadas.

ma-

Dep6sìtos aluvionaìs pleistocijnicos-holoiênicos constituem as planicies de ìnundação que bordejam os principaìs cursos d'ãgua
e são constituidos de sedimentos areno-argiìosos, com nîveis conglomerã

ticos (Inda et
5.2

-

al

ii,

1984).

ANÃLISI DE FRATURAMENTO

A

partir

do mapa de fotolineamento na escala de l:250.000
os prìncìpaìs alinhamentos (Anexo 3) na ãrea de es

2) definiu-se
tudo, atrav6s dos feixes de fraturas, os quais foram interpretados .ot
apoio dos dados bibl iogrãficos e geofisicos. Este procedimento permitiu
.def inir importantes,el ementos estruturais, principaìmente os grandes fa
lhamentos e a5 prìncipa'i s direções de fraturamento que condicjonaram o
processo evol ut ivo da ãrea.
(Anexo

A anãlise da distrìbuição dos feixes de fraturas ìdentifi
cados mostra a existência de regionaìizaçã0, e defìnição das seguintes
seis direções preferencìaìs de esforços que podem indicar relações gené
ticas e idade relativa dos eventos evolutivos da região:

-

N-S

t l50, direção atual das grandes falhas de empurrão de alto

ângulo na serra do Espi.nhaço e no Complexo Migmatito-Gr"anulitico
de Minas Gerais.a Leste, e de antigos falhamentos pré-orogênese
,

M

i

nas-Espi nhaço;

-

N30ot t l50 e N30oW t l50, direções que caracterizam principalmente as direções de eixos de dobras e a direção de
foliação
prìncipaì das rochas do Compl.exo Migmatito-Granulitico de Minas
Gerais e o condicìonamento supracrustais de grau metamõrfico
mais baixo como as rochas do supergrupo Rio das Vel has;

-

que caracterizam princìpaìmente o condicjonamento do cinturão arqueano Rio das Velhas. A
direção N600E t l5Q caracteriza a principal dìreção atual das ro
chas do supergrupo Minas na parte Sul da ãrea de estudo, no Qug
dri I ãtero Ferrifero;
N6O0t

t l50 e N600l,l t l50, direções

-l
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I
t

i

.l

-

E-[^l

t l50, direção que condìcìona as unjdades arqueanas presen-

tes na ãrea de estudo.

-

Anãlise qualitativa dos fotolineamentos

A anãl i se quaìitatìva dos fotol i nearnentos foi fei ta de mg
neira ìndividual para cada uma das seis dì reções determinada s peìa anã'I
ise dos feixes de fraturas.

-

Direção N-S

t

l5o

A anãlise do mapa de fotolineamentos N-S 1 l50 (Anexo 4)
mostrou as segu intes caracteristìcas em termos de intensidade, poìs tem
comportamentos distintos para diversas áreas da regiã0.

a) Parte leste:

titos

.ãrea de ocorrência de granulitos, gnaisses, migmae granitóides (região de Caratinga-lapu.) .

Nesta ãrea ocorre uma concentração.mais ou menos homogônea de fraturas NS, indicando um grau maior de intensìdade tectônica

nesta direção, pela formação da intensa foliação catacìãstica, desenvo.l
vida durante os estã.gios compressivos quô afetaram a região. Para ieste,
esta intensìdade diminr-li bastante, princípalmente na ãrea de ocorrência
da unìdade com predominância de xistos e gnaisses, voltando a aparecer
con um pouco mais de intensidade na região de Coronel Fabriciano onde
ocorrem granìt6ides. Nas ãreas de predominância das rochas infracrustais, ela caracteriza a intensa foì iação cataclãstica reìacjonada com
os grandes falhamentos profundos, de empurrão de alto ânguìo, que provo
caram o cavalgamento crustaì, de Leste para Oeste, colocando lado a lado unidades ì itoestratigrãfiias de graus metamórficos diferentes, aos
niveis. erosionais de hoje. t interessante notar que de Suì para NorteNordeste, este fenômeno também ocorre, e jã a norte da ãrea de estudo e
fora de seu linìite não são encontradas as unidades defìnidas na parte
ìeste, mas sim extensas sequôncìas xistosas indicando um maior soerguìmento das regìões sul e leste.
Observações de campo mostram que os falhamentos relacjona

dos com esta direção apresentam tnergulho de 50o-700

a subventical

va1

ì
I

i

Ì

l

I
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riando de E para SE. Na regìão de Inhapim-Iapu-EngenheÍro Caìdas foram
feitas vãrias medidas com direção apr oxìmada NE, rìas com merguìhos variando de 70o a 50o para t,l e Sl^l. P.resume-se que estas medidas estejan
relacionadas a flancos (orientais) de,dobras sìncl inais de grande porte,
anteriores aos grandes falhamentos de empurã0.
Esta direção embora bem evidente para determinadas ãreas
quando anal isadas separadamente em termos qual itativos, encontra-se geralrnente mascaradas por outras direções, nesultantes de eventos tectôni
cos posteriores. Este fato pode ser constatado pelo diagrama de rosãcea
(Diagrama 5.'l) construído a partir de medidas de fraturas no campo na
região de Caratinga, Neste diagrama, a frequência de ocorrência de fra
turas NS é menor que os das outras direções, Jã no Diagrama 5.2 para re
gião de Inhapim-Iapu-Engenheìro Caldas, a frequência de ocorrêncìa de
fraturas NS pode ser considerada alta

b)

Região da Serra do Espinhaço

Nesta ãrea também existe uma concentração mais homogênea
das fratu¡as de direção prõxima a NS, caracterizando em parte a tolia
ção dos metassedimentos do supergrupo Espinhaço com dìreção aproximada
NS, com variações para NE e as.vezes para Nl^l, e o,s grandes falhamentos
de empurrão dà alto.ângu1o que provocaram cavaìgamentoS dentro do prõprio pacote metassedimentar, cgmo tamb-em de toda sequência de rochas do
supergrupo Espìnhaço sobre as rochas do supergrupo São Francisco.

fraturas no campo venificou-se que a formação calho do Miguel está mais afetada pelas variações rl 50 da direção
N-S que as rochas da formação Santa Rita como mostram os dìagramas de
Rosãceas 5.3,5.4,5.5,5.6 e 5.7.
tm medidas de

c) Parte oeste

da ãrea de estudo

Nesta região verifica-se três ãreas onde a direção N-Stl50
estã mel hor representada,' apesar de sua frequência de ocorrõncia ser
baixa. A prìmeira é ao longo e a leste do mer idiano 43045'. Aqui esta
direção nos gnaisses do Complexo Mìgrnatìto*Granulitico de Mìnas Gerais

-Bl

-

faixa de lineamentos N-S,. e a disposição N-S de
"d i ques " de quartzitos encaixados nos gnal sses,

evidencia

uma

5.1

-

Dìagrama de Rosãcea de dìreção de fra
turamento. Ãrea de ocorrência de gnais
ses e migmatitos (Pgm) - Regìão de Ca
rati nga. (.l30 medìdas)

Diagrama 5.2

-

Diagrama de Rosãcea de dìreção de fra
turãmento. Ãrea de ocorrência de gnaîs
ses e migmatitos e charnokitos, regiao
de Inhapim- Iapu-Engenhei ro Cal das. ( 51 7
medidas).

Diagrama

vãrios

Diagrama 5.3

Diagrama

5.4

Dìagrama de Rosãcea de dìreção de fra
turamento nas rochas de formação Ga:
ìho do Miguel para a regìão de Itamb6
do.Mato Dentro, onde a direção N-Stl 50
estã bem caracteri zada. (93 medidas).

.

Dìagrama de Rosãcea de dìreção de fra
turamento nas rochas da formação San=
ta Rìta para a região de ltambé do Ma
to Dentro, onde a direção NS estã maì-s
caracteli zada, não variando muito no
intervalo de tl50. (40 medidas).
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Di

agrama 5.

Diagrama de Rosãcea de direção de fra
turamento nas rochas da formação Ga:
lho do Mìgue1 e Santa Rita pana a reg]ão de Itambé do Mato Dentro. (233 me

5

didas).

Verifica-se que quando estas duas for
nações são colocadas em um único dia:
grama, a dineção N-S tem uma frequência de ocofhência alta, variando dentro do i nterva I o tl 50.

Diagrama 5.6

'

-

Diagrama de Rosãcea de direção de fra
turamento total nas rochas da Formal
ção Gaì ho do l'liguel . (206 medidas).

Nota-se que apesar da predomì nãncia
de outras direções, a dìreção N-S1150
tem uma frequôncia razoãvei.

I
I
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Di

agrama 5.7

Diagrarna de Rosãcea de dìreção de

fra

turamento total nas rochas da Formação
Santa Rita, Nota-se que _ g dìreção
N-S1l5u tem um maior domìnìo que na
Formação Galho do Miguel.(94 rnedîdas)

ocorrência das rochas do grupo Bambui ela estã
relaci'onada princìpaìmente com os corpos aìongados de çalcãreo a leste
de Baldin.
Na ãrea de

0 dìagrama 5.9 mostra a frequência de ocorrência do fratu
ramento de dÍreção N-Stl 50 para a ãrea das rochas gnãissicas e dos
ques" de quartzitos na região de Sete Lagoas-Taquar"açu de Mìnas-Belo Ho
rizonte, e o diagrama 5.10 mostra a frequência de ocorrência de fraturas de direção N-Sil 5" relacìonada com as rochas do grupo Bambui na região de Cardeal Mota-Baldjn,
A segunda ãrea de concentração de fraturas de direção
N-Stl 50 é observada a oeste da cidade de Jequitibã nas rochas do grupo
Bambuí. 0 diagrama 5.ll nrostra a frequêncìa de ocorrência destas fraturas para esta ãrea.
A terceira ãrea de concentração de fra.turas de direção
N-Stl 50 6 ao longo e a leste do meridiano 44015', passando pela cìdade
de Paraopeba. Aqui esta direção afeta parte das rochas do grupo Rio das
Vel has, parte dos gnaìsses e migmatitos do Complexo Migmatìto-Granuìitì
co de Minas Gerais e parte das rochas do grupo Banrbui, pnìncipalmente
as ãreas de ocorrêncìa ie cal cáreos, e estã rel acìonada tanrbõm conr os
alìnharnentos de direção N-S,!,.ì50 que se desenvolvem nesta região, 0s dia

4jrì
I
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e 5.13 mostram a frequênci a de ocorrência de frg
turamento relacionados a dìreção N-S!l 5o para as rochas dos grupos Bam
bui e Nova Lir¡a.
gramas de Rosãcea 5.12

Diagrama

5.8

-

Diagrama de Rosãcea.de dìreção de fra
turamento nos metassedimentos do 5u-

pergrupo Espi nhaço. (.300

Diagrama 5.9

medì das )

Dìagrama de Rosãcea de direção de fra
turanìento nos gnaisses da regìão dã
Sete Lagoas-Taquaraçu de Minas-ßelo Ho
ri zonte. (..l 90 nredìdas)

l

Diagrama 5.10

-

Diagrama de Rosãcea de direção de fra
turamento nas rochas do Grupo Bambui
entre Cardeal Mota ,e Bal dìn. (2ì2 medì

das )

Diagrana 5. ì I

Dìagrama de Rosãcea de direção de fra
turamento nas rochas do Gruoo Banlbui
a oeste da ci dade de Jequ itìbã. (ì 29 me

didas).

1
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mente evidencia uma reativação múlt,ipla para. esta dìreçã0. De um modo
gerai, a direção N-Srl 50 de fraturamento tanto päna o Grupo Bambuí,quan
to para o Grupo Nova Lima na região de Juatuba-Pitangui 6 pouco êxpressiva, estando mascarada por eventos tectônicos posteniores, como mostram os diagramas 5,14 e 5..l5.

Diagrama

5.ì4 -

Dìagrama de Rosãcea de dìreção de fra
turanento total nas rochas do Grupõ
Bambui . (488 medi das ) .

l5 -

uragrama de Rosãcea de direção de fra
turamento total nas rochas do Grupo
Nova L i rna entre J ua tuba e Pitangui. (376

ulagrama b.

.

medi das )

.

ì
I
\
I
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d) Para as rochas do Supergrupo Minas

:

Nos produtos analisados, imagens'LANDSAT e radañ, a direção N-Stl50 não estä bem caracterizada nas rochas do Supergrupo Minas:
Mas, em campo sê fêz as seguintes observações:

-

Esta direção no Quadriìátero Ferrífero, determina uma das prin
cipais dìneções de fraturamento, (Dìagrama 5.16) em torno de
Nl0oE com mergulhos ma iores que 600 para E e SE, ou em torno
de 2oo-50o paì a NW.

-

Estas fraturas na maioria das vezes cruzam quase que perpendi
cularmente a folìaçã0. Por exenplo, é comum observar-se fra
turas paralelas a fol iação de direção aprox.imada E-1.,J cortadas
por fratunas de direção aproxìmada N-S como na região da serra da Pi edade.

-

Itabìra tamb6m verificou-se em campo, que a dire
ção N-Sil 50 também é uma das direções principais de fraturamento (Diagrama 5.ì7) mas aqui os mergulhos para Nl,J são bem
mai s acentuados.

-

Na região de Santa Maria de Itabira-Passa-bem-Ferros, verifìcou-se em campo que a direção de fraturamento N-Srl 50 não e

'

Na regìão de

muito expressiva,

-

como

Na região de Morro do

mostra o diagrama 5.18.

Pi1ar,

um número maior de

fraturas

com

direção N-Srì50 foi constatado, (Diagrama 5..l9), mas com variação maior para NlOol,l.

fator

ãs fraturas de direção N-Siì 50 encontradas
nas dìversas ãreas de ocorrência das rochas do supergrupo Minas foi a
não observância em campo de evidôncias de tectonismo compressivo. 0utro
fato interessante ê que quando se montou o diagranra de fraturamento
N-Stl50 para todas as ãreas de ocorrência das rochas do Supergrupo Minas na regìão de estudo (Diagrarna 5.20), verìficou-se que esta dìreção
tem pratìcamente a mesma frequêncìa de ocorrência que as outras dìreções
encontradas neste supergru po.
Um

comum
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Dìagrama 5.16

-

Dìagrama de Rosãcea de direção de fra
turafüento 'das rochas do Supergrupo Mi
nas no Quadriìãtero Ferrífero. (la0 mã
di'das ) .

Di

agrama 5. ì 7

Diagranra de Rosãcea de dìreção de fra
turamento em área de ocorrêncìa das
rochas do Supergrupo Minas, na região
de Itabira-João Mon'l êvade, (ì.l4 medìdas).

I

Diagranra

5,ì8 -

Diagrama

5.ì9 -. Diagrama de Rosãcea de dìreção de fra

'
.

Diagrama de Rosãcea de direção de fra
turamento nas rochas do. Supergrupo MT
nas na região de Santa Marìa de ltabi
ra-Passabem-Femos. (.354 med.idas ) .

turanento nas rochas do Supergrupo Mi
nðs na região de Monro do Piìar. (5[
med i das ) .

J

I
¡

I
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Diagrama 5,20

-

'

l

Diagrama de Rosácea de direção de fra
turarnento total das rochas do suÞersnlpo Minas na ãrea de estudo. (OOZ me

didas).

Para as rochas do supergrupo Rio das Vel has esta direção
(N-S1l50) não é sua nrelhor característica, como mostram os diagramas
5,21 e 5.22. Também este fato pode ser constatado no diagrama de Rosãcea de fraturamento total para as rochas dos supergrupos Minas e Rio das
Veì has (Dì agrama 5.23).

Di agrama

5.2ì -'

,

Dìagranla de Rosãcea de direção de

fra

turanrento total para as rochas do s[
pergrupo Rìo das Veìhas no Quadrilátã
ro Ferrifero. (ì 2Z medìdas).

93

Di agrama

5.2?

-

.

Diagrama de Rosãcea de direção de fra
turamento total das rochas do supergrüpo Rio das Vel has. (Quadri ì ãtero

Ferrifero e região de Juátuba-Pìtan-

gui'.:Pequi ) . (929 medi das

Diagrama 5, 23

-

)

Diagrama de Rosãcea de direção de fra
turamento totaì para as rochas dos sf
pergrupos Rio das Velhas e Minas.(l 220
medi das )

.

i

i
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-

Direçào Ns0oFrlSo e a oireção Ngoowtl50

Estas duas direções estão bem diStribuídas

peìa ãrea

de

estudo(Anexos5e6).
A dìreção N300Etl 50 estã melhor representada nas ãreas de
ocorrência das rochas do complexo Mìgmatìto-Granulítico de Minas Gerais,
das rochas do supergrupo Espinhaço e das rochas do super^grupo Minas. Nas
ãreas de ocorrências das rochas do grupo Bambuî esta dìreção não estã
bem representada.

A direção N300Wtl 50 tein boa representação nas ãreas de
ocorrência das rochas do Grupo Bambuí, na r"egião da serra do Espinhaço,
nas ãreas de ocorrência das rochas dos supergrupos Rio das Vel has e Minas, e é um pouco menòs representativa na parte orjental da ãrea de estudo, a leste do Rio Doce.

-

Complexo

Migmatitr¡-Granulitico de Minas Gerais

tstas direções caracterizam direções de eixos
de migmatitos e gnaìsses, bem como d.i reções das fol iações.

de

dobras

a norte de Inhapim, estas dìreções estão associadas a falhamentos NNE e NNI,J. 0 diagrama 5.2 mostra que as duas dire
Na região

ções apresentarn praticamente a.mesma frequência de ocor:rãncia
As fraturas com direção aproximada N3Ootrl 50 têm mergu:
lhos entre 55o a subvertical para Nl^l, e podem as vezes estar preench.idas por materia l pegmatítìco,

.As fraturas com direção aproximada N30oWJl 50 possuem mergulhos entre 20o e 55o para Nt e geralmente formam uma série, Algumas
podem ter mergulhos entre 70o a subvertical para NE, e geraimente encontram-se preenchidas por quartzo ôu material granítico leucocrãtico..
As fraturas com direção aproximada N3OoWrl50, com mergulhos para Sl.l e as fraturas de dìreção N60oWtl50 com merguìhos para NE

I
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const ituem sistemas conjugados, formàndo

um

ângu1o

entre eìas de apro-

ximadamente 450.

A direção N30oEil 50 aparece fortemente estruturada nas
imagens de radar e I-ANDSAT em uma estreita faixa ao ìongo da fal ha de
empurrão de alto ângu1o que se desenvolveu dentro da unidade com predominãncia de gnaisses e quart,zitos (Pgq) que passa pela cjdade de Corone I Fabr i ciano.
Nos produtos ìnterpretados esta

faixa apresenta uma al.ta
.frequência da direção N30otll50 que estã associada principalmente a foì iação e ao fraturamento desenvolvido paralelamente a ela. Em medidas
de fraturas feìtas en campo (diagrama 5.24) esta djreção estã menos caracterizada que a direção Ñ3Ool^ltl 50..

'

Na região de Santa Maria de Itabira-Ferros, observa-se nos

produtos de sensorjamento remoto uma alta frequêncìa de ocorrência do
fraturamento N3OoEtl50 e uma baixa frequêncìa de ocorrência do fraturamento N30oWtl 50, em ãreas cle gnaisses, xjstos e migmatitos, fato este
comprovado em campo, (dìagrama 5.25). Es'te intenso fraturamento de dìre
ção aproxìmada N30oEr'l 50 estã relacionado corn a zona de faìha de empurrão de alto ângulo com vergência.para ìeste, e com desenvolvimento de
SStd para NNE de uma faixa intensamente cataclasada, com uma deformação
dictil muito forte, que mais para norte passa a uma fase rrlptil, com a
formação de uma falha transcorrente destral
Na regiao de Itabìra-João Monlevade-Bom Jesus do Amparo,
a direçäo N300Wrl50 tem maior frequência de ocorrôncia que a direção
N30oE11 50, fato também compr"ovado em canpo (diagrama 5.26). Este fato

estã relacionado principaìmente ao desenvolvimento de falhamentos destrais na região, com direção aproximada NNI^I-SE.

e xistos nu ..gìão d.
Naque; de gnaisses e mìgmatìtos. na região de Pontò de Santo Antonio, on
de ocorem os gnaisses conglomerãtìcos; e na regìão de Carmesia, temos
a predominância de ocor rência da direção N300Wrl 50 sobre a N30oE tl50.
Este fato estã rel acionado com o intenso fraturamento nesta região de
Nas áreas d.e ocorrõncia de gnaìsses

I

I
¡

;¿

I
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dìreção NNl-.l onde aparecent fraturas ãs vezes .preenchidas com nlaterial
pegmatîtico com mergulhos diversos. A dìreção NNE representa principaìmente a fol iação. Em medidas de cantpo, este fato foi confjrmado (d.iagramas 5,27, 5.28 e 5.29).

Diagrama.de Rosãcea de direção de fra
turamento para a área de ocorrência ile
gnaisses e quartzitos, para a reg ião
de Timoteo-Vargem Linda,(73 med.idas ).

Dìagrama 5.24

Dìagrama 5.25 -'Dìagrana de Rosãcea de dìreção de

'
.

fra

turamento ern gnaisses, xìstos e m.igmã
titos da regìão de Santa Mariade I¿a;
bira-Ferros, (.ì39 nredì das ) .

I
I
I
I

Diagrama 5.26

-

Diagrama de Rosãcea de direção de fra
turamento em gnaisses, xìstos e mignrã

titos

da região de Itabira-João Monle

vade-Bom Jesus do Amparo.

(l32 medìdaî).

Diagr"ana 5. 27 * Dìagrama de Rosãcea de direção de fra
turamento para ãrea de xistos e gnaiS
ses, na regìão de Naque. (.'l 26 medidasJ.

I

J

9B

Diagrama 5.28

Diasrama

-

u''n -

Diagrama de Rosãcea de direção de fra
turamento para ãrea de gnaisses.e mi{
natitos de Ponte de Sanio Antonlo.
Lf 49 medi das ) .

?,li:;åii.T.l:'å::: ffi ll:î:3:,':;iå

nati tos de

Carmés ia , (,60 medi das
)

.

Para a região de gnaisses e migmatitos em Taquarâçu de Mi
nas, observa-se uma frequência a.lta das duas direções, fato também conl
firmado em campo (diagrama 5.9). Mas, no extremo sudoeste da ãrea de es
tudo, na região de Tapera, a direção N30oErl50 é pouco expressiva (.diagrama 5.30), o que não acontece com a direção N30oWr'l 50 que é preclominante para a ãrea, e estã relacionada a falhamentos e fol iação.

rais,

Assim, para o Complexo Mìgrnatìto-Granul itico de Mìnas Geas direções N3OoEll50 e N3Oot,Jll 50 tiveram unr papeì importante no
i

.¡
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I
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I
¡
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estudo. A frequêncìa da di reção
N3OoWtl 50 (diagrama 5,31 ) predomina sobre a frequência da
di reção
N3OoEll50, quando anali samos o Compìexo Mìgmatito-Granulitico de Minas
Gerais como um todo, princìpaìmente devido aos fraturamentos e fo1 ìação
nos gnaisses e migmatìtos da porção oàste da ãrea de estudo, menos retrabalhados þor eventos tectono-metam6rfi cos, que as rochas deste comþlexo a leste da serra do Espinhaço.
arcabouço

estrutural da regìão

Diagranra 5.30

'

Diagrama

-

em

Diagrama de Rosãcea de dìreção de fra
turamento em gnaìsses e migmatitos dã
região de Tapera, (72 medìdas)

5.3.l -'Diagrama de Rosãcea de direção de fra
. turamento total para o Compìexo Migmã
tì to-Gra nul it i co de Mi nas Geraìs.
(.l398 rnedidas).

- t00 -

Supergrupo Rio das Velhas

.

No Quadnilátero Ferrîfero hã uma.predominância dos fotolineamentos de dìreção N30oWtl50, prìncipa'ìmente nas regiões de ocorrên
cia do grupo Nova Lima, que ocupa a maior ãrea de distribuição deste su

pergrupo.

observou-se que esta direção ãs vezes corresponde a
folìaçã0, mas na maioria dos casos observa-se a persistência de fratura
mento NNW.
Em campo

0s fotplineamentos de direção aproximada N3OoEtl50 são ob
servados em menor número, e no campo verificou-se que esta direção estã
associada a foìiaçã0, a partir da qual desenvolveu-se um fraturamento.
No

geraì,

segundo observações de campo, as

duas direções

prat'icamente apresentam a mesma frequência de ocorrência (diagrama 5.21).

-

Reg'ião de Juatuba

Verificou-se que as duas direções tôm tambem uma frequência ba.stante parecida. A direção N30oEtl50 representa a foliação, condi
cionada pe'lo a'longamento do cinturão de rochas verdes Rio das Velhas pa
ra NNE, e fraturas que se desenvolveram a partÍr desta fo'liaçã0. A dìre
ção N300Wtl50 representa um fraturamento de djreção Nl^l.0 diagrama 5.12
confirma os dados obtidos através das 'imagens LANDSAT e radar:

-

Região de Pitgngu'i

Nos mapas de fotolineamentos (Anexos 4 e 5) verificamos
que hã predominãncja da direção N30oWtl50 sobre a direção N3Ootrl50. I:

deve-se ao fato da primeira d'ireção representar a fol'iação das rochas metavulcânicas e o fraturamento associado, e a falhamentos Nl,l que
ãs vezes podem estar preench'idos por quartzo. A dir^eção N30oEtl50 estã
assoc'iada principalmente ao fraturamento destas rochasr QUê as vezes en
contram-se preenchidas por veios de quartzo escuro (pr"eto). 0 dìagrama
5.32 mostra que existe unr equilibrio na frequênc'ia de ocorrência de fra
turanrcntos N3OoErl50 e N30owtl50 para as rochas do supergrupo Rio oal
Vel has na região de Pìtangui.
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Di.agrama

5,32'Dìagrama de Rosãcea de dìreção de fra
turamento nas rochas do supergrupõ
Rìo das Velhas na região de Pitangui.
' (!7.l medidas)

geral., as rochas do supergrupo Rio das Velhas caracterizam-se peìa maior frequêncìa de ocorrência da dìreção NNE,
segundo observações de campo, devido ao desenvolvimento da fol iação nes
ta direção (Diagrama 5.22) e do fraturamento associado, nas regiões d;
Quadrì 1ãtero Ferrífero e Juatuba.
De uma maneira

-

supelgrupo Minas
Região do Quadri

I

ãtero Ferrífero

A anãlise dos mapas de fotolineamentos das direções N3OoEt
l50 e N3OoWr'l 50 mostrou que hã a predominância da segunda dìreção sobre

a

pr ime i

ra.

A direção N30ottl 50 para as rochas do supergrupo Minas po
de ser considerada como uma varìação da dìreção N-Sil 50, jã descrita
anteri ormente,
A direção N30ot,Jll 50 6 praticamente perpendicuìar a foliação e possuì mergulhos acentuados para NE. As vezes encontram-se preenchidas por quartzo.

I
l

J'

*1
I

-ì02-

I
I

observações de campo atravês de medidas de fraturas,
a predomìnância da direção N30.ot,l!l 50 foi confi.rmada como mostra o diagrama 5, 16.
Enr

Região de Itabi ra-João Monlevade
Nos mapas de fotolineamentos observou-se

a

predonr.inâncìa

da frequêncìa de fraturamento de direção N30oWll 50, possivelmente rela
cionada com as falhas transcorrentes destrais, fato confirmado peìo dia
grama 5,ìT, construido a partir dè med'idas de fraturas em campo. A dire
ção N3Oottl50 estã mais relacionado à fol iação e a unt fraturamento .j"l
senvolvido a partìr desta fol ìação. A folìação por dados de campo tem
direções preferencìais para N-NNE, com mergulhos para tl e l,lNl,^l e as vezes para E e ESt,

.

Região de. Santa Maria de Itabira-Ferros
Nos mapas de fotolineamentos, apesar da direção N30oE1l50

ser mais frequente, a direção N30ol^lÌ1 50 tamb6m tem um desenvolvimento
importante. A primeira dìreçã0, como jã descrita anterjormente para as
areas de gnaìsses, xistos e migmatìtos, exerce um papel importante no
condicionamento das rochas do supergrupo Minas que se desenvolveram nes
ta ãrea. Ela estã relaôionada ao falhamento de empurrão de alto ânguìo
com vergência para Leste; com a faixa dúctiI desenvol vida a partir deste falhamento; e com a faixa de transcorrência mais ao norte no proìongamento do falhamento inverso. A segunda dìreção, estã relacionada a fa
lhamentos na ãrea, de direção NNW e NW, que foram reatìvaàos durante o
evento tectono-magmãtico mesozóico.

0s dados de medidas de fraturas em campo mostrados nos dia
gramas 5,lB dão uma idéia bastant.e precisa do fraturamento de direção
N30oErl 50 relacionado com o intenso desenvolvimento da fol iação cataclãstica nesta ãrea, que estã bem expressa nas imagens utiì'izadas. (Figura 5. ì ).

Fìg. 5.ì

-

Região de Santa Mani a de ltabira-Ferros, onde ê observado
nas ìnragens um ìntenso desenvolvìmento da fol ìação catac'lãs
tica, rel acionada con a direção N300E1150.

'l04

Regiã0, de Morro do

pìlal:

As rochas do .uperg"upo'Minas nesta regìão ocorrem em
duas faixas estreitas e foram desìgnadas como sequância Itabiritica in
divisa (Anexo 5.1). A primeira faixa faz contato direto com as rochas
do supergrupo Espinhaço e a segunda ocorre a leste da cidade de Morro
do Pilar e estã relacionada côm um farhamento de empurrão de dìreção
N

Nt^l- ESE

- El,I.

.

A primeira faixa é Ìnuito estreita e a anãlise dos fotolineamentos ã ela reìacionados torna-se muito dificíl devido a escaìa
de trabalho. A segunda fa.ixa, um pouco mais ìarga caracte'iza_se pela
predominância da direção de fraturamento N3oowtl50, que representa
tan
to a foliação que tem direção predominante NNl.l quanto ao fraturamento
desenvolvido nesta.direçã0. Em medidas de fraturas no campo para ambas
as faixas, (diagrama 5.19), predomina o fraturamento dei direção N3Ool,Jt
l50, que as vezes encontram-se preenchÍdas por quartzo. A direção
N30oE1l50, com mergulhos muito acentuados tambénr possui expressão na
ãrea. As fraturas de dìreção N2ooE subverticais desrocam as fraturas
N20oW formando um sistema conjugado, destral .

-

Supergrupo Esginhgço

Parte oriental da serra do Espiniraço - região de ltambé do

Mato

Dentro

A anãlise dos mapas de fotolineamentos (Aneios 4,5) mos_
tra que as direções N30oWtl50 e N3OoEtl50 apresentam-se de maneira djferenciada. A frequêncìa de ocorrência da direção N3Ool,ltl 50 é maior,
mais homogônea que a da direção N3OoEltSo. Isto deve-se ao fato que a
primeira dìreção estã relacionada aos falhamentos de empu¡:rão de alto
ãngulo. Para. a formação Gal ho do Miguel nesta ãrea, nos pontos vìsita
dos, não foram encontradas fraturas de direção NNW, (dìagrama 5.3). 0
que se verifìcou foi a prèdominância das fr^aturas de diråção N¡OoEtlSo
que estão em parte associadas a foì ìação de dìreção apnoximada N-S com
varìações para NNE (as vezes para NN[.l) e ao fnaturamento desenvolvido
paral eì o a esta fol ìação;

-105'

Para a formação Santa Rita, venificou-se que existe um
equilibrìo na frequência de ocorrência das duas dìreções (diagrarna
5.4). A dìreção NNt,,l corresponde a direção dos falhamentos jnversos e
fo1 iação, pnìncipa'lmente para norte de Itambé do Mato Dentro e fratura
mento associado. A direção NNE estã assocìada a varìação da foìiação
para NNE a sul de ltamb6 do Mato Dentro e ao fraturamentq associado aos
falhamentos transcorrentes de dìreção aproximada NNE.
fC$g_Ocl dentl do
Mato Dentro

EsPi nhq

Para a formação Galho do Mìguel, como mostram os mapas
de fotolìneamentos temos a predominância da frequência de ocorrência
da direção aproxìmada N30oW1l 50, que representa a foì ìação e os falhanentos de empurrão de alto ângulo, que nâ altura do paraìelo 19030' so
frem uma inflexão para NNl,l. A direção N30oEtl50 menos desenvolvida reìaciona-se a zonas de falhas transcorrentes de dìreção.aproximada NNE.
As obser"vações de campo nesta regìão confirmaram os dados dos mapas de
fotolineamentos como mostra o diagrama 5,33.
Para a formação Santa Rita, com menor ãrea de ocorrência
nesta porção da regìão de estudo, os mapas de fotolineamento mostram
que as duas direções pÒssuem frequências iguais de ocorrência e estão
"
associadas ã fol ìação de direção aproximada NNl^l e fraturamento associa
do e ãs fraturas relacionadas a falhamentos transcorrentes de direção
NNE, fato tamném constatado em campo atravãs de medidas de fraturas,
como nostra o diagrama 5,34,

,

as rochas do supergrupo Espinhaço
apresentam uma frequÈincia de.direções N30oWrl50 e. N30oEtl 50 quase que
'idênti.ca, como mostra o diagrama 5.8, podendo haver vaniações locais
como ìndicam os mapas de fotol i neamentos . A direção N30ol^ltl 50 se disforma
tribui de uma maneira mais homogênea e a dìreção N3OoEll50
De uma maneira gera'l

"

trends

"

bem

definiios.

--'--*1
I

-

Diagrama 5.33

Diagrama 5.34

.

-

i
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Diagrama de Rosãcea de direção de fra
turanento em rochas da formação Galhõ
do Migueì entre Cardeal Mota-e Concej
ção do Mato Dentro , (ì I 3 medi das ) . -

-

Diagrama de Rosãcea de d.ireção de fra
turamento em rochas da formação Sanl
ta Rita entre Cardeal Mota e Concei
ção do Mato Dentro. (54 medidas)

Supergrupo São Francisco

Para o supergrupo São Francìsco, os mapas de fotol ineamento mostnam uma maior frequência de ocorrência da dìreção N30o[,JtlS0,
que cornesponde a direção preferencìaì da foliacão, que pode em aìguns
lugares variar para N è NNE, As vezes esta direção aparece associada a
falhamentos. A direção N30oE1150 estã mais relacionada ao desenvolvi-

:i
ri

I

'i

.l07

mento de fraturamentos, que na maioria dos casos estão preenchidos por
veios de quartzo. Por sua vez.estes veios de quartzo ãs vezes apresentam-se intensamente fraturados .segundò as dìreções NNW e Nl,l.

existe uma predomìnânc.ia da
direção NNW, mas em medidas de campò (diagrama 5.ì4) as fraturas de diNos mapas de fotolineamentos

reção NNE são predominantes. Este fato ocorre devido ao desenvolvimento
da fol ìação segundo a direção NNI,J resultante dos esfor^ços que atuaram
na regiã0.

Direção N60oEtls0 eJPireção N600l,Jtl50
As duas direções têm uma distlibuição quase que homogônea
por toda a ãrea (Anexos 7 e 8) e estão relacionadas princìpalmente aos
grandes fa'l hamentos transcorrentes sjnistrais associados ã reatìvação
Proterozõica, sendo responsãveis do cavaìgamento do supergrupo 'São Fran
cì sco pelo supergrupo. Espìnhaç0.
Na região de desenvolvimento do Complexo Migmatito-Granu-

lîijco

na porção ìeste cia ãrea de estudo, a direção N60ottì so,nos mapas'de fotolineamento é mais desenvolvida. Em estudos de iampo, este fa
to foi comprovado (diagramas 5.35 e 5.31 ). Na parte oeste da área, a
dìreção predominante no Compìexo Migmatito-Granulitico de Minas Gerais,
como mostra o Anexo B, õ a N60oWtl 50, que estã relacionada prìncìpalmen
te ao condìcionamento do cinturão de rochas.verdes Rio das Velhas.

'-

Diagrama 5.35

Diagrama de Rosãcea de direção de

fra

turamento total para a ãrea de ocoÈ
rônc ì a do Contplexo Mìgmatìto-Granulítico da porção ìeste da ãrea de estudo.

(94ì medidas).

I

-

to8 -

verificou-se em'diferentes pontos que fraturas
de direção aproximada NE deslocam fraturas de diieções aproxinrac.las El^l e
NNE em movimentos sinistrais. 0 mesmb foi observado para fraturas de dì
reção l,lll que deslocam fraturas de direção NNl.l e tW também em movimentos sinistrais, e que a direção N60oEÌ150 tanbém corresponde a direção
de fnaturas de s tra is.
No campo

Estas duas dìreções também são frequentes na região de
desenvolvimento do cinturão das roch.as verde Rio das Velhas. Elas correspondem principaìmente a fraturanlentos de dir"eções aproxìmadas N50o 600E e N60o-7Oot^l subvôrtica'is (Diagranra 5.15), ãs vezes preenchidos por
quartzo.

'

Para o supergrupo Minas no Quadriìãtero Ferrifero observa-se nos mapas de fotolineamento uma maior concentração de fraturas de
direção NE. Mas em campo verificou-se que existe uma ocorrôncia alta
de fraturas NW (Diagrama 5.16) que geralmente estão pr'eenchidas por
quartzo e com mergulhos variando de 400 a subvertìcal para Sl.l.

-

Na região de

dritãtero Ferrîfero tanto

ltabira repete-se o mesmo quadro que no Qua-

reìação aos mapas de fotolineamento
aos dados de campo (Dìagrama 5..l7).
em

como

região de Santa Maria de ltabira-Ferros, observa-se
nos mapas de fotolineamento que a direção NE ã mais frequente que a direção Nl,J. Este fato foi comprovado em campo como mostra o diagrama 5.18.
N.a

Na área de ocorrência do supergrupo Minas na

região

de

Morro do Pilar, os mapas de fotolineamento apresentam uma maior frequên
cia de ocorrência da dineção Nl,.J. Nos pontos visitados em campo este fato .foi observado, não constatando-se fraturas de direção aproximada
N60oE1l 50, como mostra o diagrama 5,ì9,
A menor frequêncìa da direção Nl^l nos mapas de fotol ineanento, nas rochas do supergrupo Minas (regiões do Quadri lãtero Ferrífero e Itabira) possivelmente deve-se ao fato do "mascaramento" desta

direção pelo intenso fraturamento de dìreções N, NNt,

NE

e

NNI^I.

_t09_

Para as rochas do supergrupo Espinhaço as
di reções
N60o[,liì50 e N60oErl50 nos mapas de fotblineamento apresentaru u:ira frequôncia de ocorrôncia reguìar, e estão assocìadas prìnci palmente a falhamentos. Em medidas de campo (diagrama 5.35) ver ificou-se uma maior
ocornêncìa do fraturamento reìacionado com a dìreção NW.

As rochas do supergruþo São Francisco apresentam um quadro semelhante ao do Espinhaço. Aqui as duas direções estão relacionadas a falhamentos. As fraturas com dìreção NE com mergulhos variados
ora para Nl,.l ora para SE as vezes apresentam-se preenchidas por quartzo.
A dìreção N[ll apresenta as mesmas caracteristicas que a direção NE, a di
ferença verifjcada em campo, (diagrama 5.14) 6 que eìa ocorre com maior
frequência.

Direção E-lìtl

5o

0 mapa de fotolineamento de dìreção E-W:l50 (Anexo 9) mos
tra uma distribuição bastante ìrregular desta direçâ0. Ela ocorre pratì
camente enr três faìxas.

-

uma no extremo

norte da ãrea de estudo, atingindo pratì

camente todas as. unidades I itoestratigrãficas da região;

-

outra na porção central da ãrea de estudo, onäe e1a pos
sui um maior desenvolvimento, atingìndo também todas
unidades I itoestratigrãficas da região;

-

e a terceira, no extremo sul da ãrea de estudo, distribui-se de uma maneira irregular. Esta faixa na parte oes
te da ãrea de estudo não estã bem caracterizada.

verificou-se sua ocorrência em todas as
unidades ì ìtoestratigrãficas da região desde o Complexo Mìgmatìto-Granu
lìtico atõ o supergrupo São Francìsco como mostram os dìagrantas 5.14,
5.20, 5.22,5.31 e 5.35.
Em

dados de campo

'l

- ì10 -

Anãl

ise quantitativa dos fotolìneamentos

A anãlise dos måpas de rìáximos de frequênc.ia de ocorrência de fraturas na escala de l:250.000 forneceu informações sobre a
distribuição das fraturas relacionadas a um determinado evento tectônìc0,

As ãreas de ocorr6nc.ia do supergrupo Minas ho Quadri lãtero Ferrifero fonam anal ìsadas separadamente devido as controv6rsais sobre o seu posìcionamento. Outra unidacle anal isada a parte foi a fonna-

ção Santa Rita do supergfupo Espinhaço devido a principálmente

do.i

s fatores:

-

maior ocorrêncja de corpos bãsicos intru!.ivos
mais antigas;

-

discordância na distribuição das direções definidas pe'los feìxes de fratu.ras na formação Santa Rita em reìação a formação
Gal

Di

ho do

Mì

gueì

formações

nas

.

reção N-Srl 51

Analisando-se a orìentação dos r.ri>limos de concentração de
fraturas (Anexo ì9) verifica-se Que para as ãreas de ocorrêncìa do Complexo Migmatito-Granulìtico de Minas Gerais os mãximos orientam-se pre
ferencialmente segundo a dìreção N-S11 50. Em aìguns.Þontos como na região de Caratinga e a oeste de Monlevade, ver.ifica-se uma dìsposição de
mãximos segundo a direção t-Wrl 50. Nas regiões de Iapu, Ipatjnga exis
te uma tendência da disposição dos mãximos sêgundo a clireção N30oE1l So.
Para a região oeste da' ãrea de estudo a, frequência de
ocorrência dos mãxìmos õ muito baixa e somente em Z regìões são observg
dos.

-

na região de Taquaraçu de Minas que se alinha com os mãximos
encontrados no grupo Bambui a leste de Baldin e no grupo Nova Lima a sul de Sabarã¡

-

na regiäo dos diqucs entre Cachoeìra dos Macacos

e

Eòmeral-

- tìr

-

dês- que ali.nhanl-se conl mãxì'¡os.

no BambuÍ a nqrte, e a quì
nãximqs nas rochas do supergrupo Ri'o das Velhas.

c on']

sul do Espi'nhaço os mãximos estão orientado.s se
gundo a direção N-Stl5o e na diieção prõxima a N30otl5o na região u nol
te de Caideal Mota, Na anãljse da formação Santa Rita (Anexo I2),verificou-se que a difeção NS apresenta-se a sul controlada por'eìa mesma e
a norte, os máximos estão alinhados segundo a direção N-Srl5o, t-W e Nl^I.
Na regìão

As rochas do supergrupo Mìnas (Anexo ìl) mostram no Quadri
lãtero Ferrítero, que esta direção estã fortemente condicionada pela di
reção pr6xima a N60oEtl5o, o- mesmo acontecendo na região de ltabi ra. Na
regi.ão de Noya Era-Santa Maria de ltabira-Hematita-Ferros, observa-se que
esta djreção estã condicionada por ela mesma e com uma leve tendência de
condi'ci onanento pela dìreção NE.

a leste de Morro do p.i lar, a dìreção N-Stl5o
rochas do supergrupo Minas estã fortemente condicionada pela dìreção
Jã a oeste de Morro do pììar, ela estã condiciona.da por eìa mesma.
Na região

das
NW.

.

No grupo Bambui, os mãximos de concentração de fraturas es
tão alinhados segundo a direção N-Stl50, em duas faixas paralelas. A pri
nel.ra passa a leste de Baldjn e a segunda na região de paraopeba, por

sua vez estes mãximos alinham-se con os mãximos existentes no grupo Rio
das Velhas na região de Sabarã. e com os mãximos do embasamento.e do gru
Po Riç das Velhas nas regiões de Maravi lha e Juatuba
o

No Complexo Migmatìto-GranulÍtico de Mjnas

Gerais, nas regiões de Caratinga e Carm6sia, verjfi,ca-se a ocorrência de mãx.imos segun
do a direção NS. Nas outras ãreas de ocorrência desta unidade, na porção
leste da ãrea de estudo, a dìsposição dos mãximos õ segundo a direção
N3OoErl50. As vezes aparecem cond.i cionamentos pela dìreção N3Ootl50 e me
nos frequentemente peìa direção El^l.
A oeste dà ãrea de estudo, a frequêncìa cle ocornência
mãximos para esta direção ô muito baixa.

de

i

I
Ì

]

i-rr2-

i

l

Na-regiãodqQuadrj'lãtero[erri¡9|o,enãreadeocorrência
do gupergrupo Riq das Velhas., qhserva-sè urya'.tendência dos mãxi.moE qe
Pqsici.onarem segundg as direções NS e Nl^J.

'i]

Para as rochas do supergnupo Minas (Anexo 14) na região de
Beìo Horizgnte e Ri'q Pi.racicaha, ohserva-se uma tendôncia mu.i to forte da
disposição dos mãxìmos segundo a dìreção NE. Na região de l4onlevade, apa
recem dgis mãxinlos alinh¿dos segundo a direção NW. Na região de Itabira
qs mãximos estão dispostos segundo a direção NS. Em Santa lvlaria de Itabi
ra e Hematita os mãximos encontram-se condicionados pela direção NS e na
região de Ferros, peìasdireções NE e NNE. A leste de Morro do pilar os
mãxl.moE estão fortemente controlados peìa direção Nfll^l e a oeste e a nor
te desta cr'dade peìa direção NS.

sul do Espinhaço, os mãximos encontram-se as vezes cgndìcìonados peìa dìreção NS..Na altura da regìão de Cardeal Mota
Na reglão

mostram uma tendência ao condicionamento tl,J

e para norte aparece

a

ten-

dêncja a um cendicionamento NS-NNW. A oeste dê Itambã do Mato Dentro, a
disposição do mãximo õ segundo a direção I'INE. Para a formação Santa Rita
(Anexo ì5), na parte sul do tspinhaço, observa-se uma clara tendência pe
lQ condiqiqnamento NNE e NE e na parte norte a tendência õ pelo condìc.i
onanìento

ì

NS.

ocorrência das rochas do supergrupo São Francis
co a disposição.dos mãximos é.segundo as direções NS e Nl,l, com uma levã
tendência pelo controle tr^l. Não foram observadas disposições de mãximos
segundo a direção ora anal isada
Na ãrea de

Di

.

recão N3o9wtl 50

Para o Complexo Mìgmatito-Granulítico de Minas Gerais, na
porção leste da ãrea de estudo, os mãximos encontram-se alinhados segundo
as direções NNE e NNW (Anexo ì6). Em alguns lugares nota-se uma tendência
do condìcìonamento NS, como na região dos grani t6ìdes entre Itauninha e
lpatinga,a norte de Passabem e na região de São Donrìngos do Prata. A nor
te de Passabem, nota-se åinda uma tendôncia da dìsposição dos mãximos se
gundo a direção NE.

:

:

l
I

-
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I

A leste de Caeté, na ãrea de ocorrência de gnaisses e
migmatitos 6 notada uma tendência dó condicionamento NS desta dìreção.
Este mesmo fato ê observado na regìão de Maravì rha. porêm, o mais caracteristìco para o compìexo Migmatito-Granulitico nesta porção oeste
da ãrea de estudo é a forte disposição dos malimos segundo a dìreção
N300wrì50, como se observa entre Belo Horizonte e cachoeira dos Macacos
e a sul de Parã de Minas,
Na regìão de Esmeral da-Juatuba é observada uma tendência
do posicìonamento dos mãximos segundo a d.ireção NS e El,rl,
No Quadrilãtero Ferrífero observa-se unra tendência da
dispos ição dos mãximos segundo a direção NS para as rochas do Supergru
po Rio das Velhas. Na região de Juatuba, para este mesmo supergrupo
os

mãximos apresentam-se fortemente condicionados pela direção N60oWrl 50.
A norte de Parã de Minas, na região de pitangui, observa-se que os máxi

disposição segundo as direções NS e El,,l. Na região de
Papagaios, as rochas do supergrupo Rio das verhas estão condìcionados pe
ìa dìreção NS.

mos apresentam una

As rochas do Supergrupo Minas (Anexo l7) na regìão do Qua
drilãtero Ferrîfero mostram seus maximos dispostos segundo a direção Ni.
Este fato também é observado na regìão de Rio piracicaba-Monlevade, Na
região de Itabira a disposição dos mãximos e segundo a d.ireção NS com
tendência de condicionamento Nt,l. Na região de Santa Ma.ia de ltabira,
Hematita e Ferros, observa-se uma tendência de condicionamento NNt,l, NNE
e NS, Na região de Morro do pìlar a dìsposição dos mãxjmos é segundo as
direções NNI,J e NW, com tendência ao condicionamento t-W e NE,
No Espinhaço,

a direção
uma tendência de condicionamento NS e

N3Ool,lll bo apresenta na

parte

sul
disposìção

e na parte norte a
50 e EW. Na sua porção orien-

NNE

dos mãximos 6 segundo as dìreções N3OoWrl
tal , nota-se uma tendênc.ia de condicionamento peìa direção

NNE.

Para a formação Santa Rìta (Anexo ìg), na parte sul do Es
pinhaço e a Nl^l de ltantbê do Mato Dentro, esta direção mostra uma fortã
tendência pelo condìcionamento NNEe NE. A oes te ôregião de Morro do pi-

-l

-il4-

I
I
I

:

1

i

lar,

passa a nostrar una rendênci.d de cqndi ci onar¡entq pela direção

'

NS,

Para a ãrea de ocorrência das rochas do supergrupo
Francisco, a disposição dos mãximos 6 segundo as direções NNl,l,. NNE,
NS e as vezes El^l.

Sãq
NE,

lDi r.eção N60ottl 5o

Na porção

leste da ãrea de estudo, no Compìexo Migmatito-

Granulítico de l"1inas Geraìs (Anexo 19) os mãxirnos se posic.ionam segundo
as dipeções Ñ60ottl50 e El^l, e
uigrns pontos segundo a direção Nl^l. .Na
"r
porção qeste da ãrea de estudo, na regìão de 'Cachoeira dos Macacos., os
mãximos estão dispostos segundo a direção Nl^l. Mais ao su1 , nota-se um
controle pela djreção NS e uma tendêncìa pelo condicionamento
^.l. Na região a sul de Pitangui, mostra um condicionamento NS e nas ãreas de contato cem as rochas do supergrupo Rjo das Velhas, a dÍsposição dos mãximos
6 segundo as direções Elll e NE.
No Quadrilãtero

Ferrifero para as rochás

dos

supergrupos
Riq das Veihas e M'i nas, observa-se uma dìsposição dos mãximos seguncio as
direções NE e Nt4. Para o supergrupo Rìo das Velhas, na regìão de pitangui
esta direção mostra um forte condicionanento poi eìa mesma. Na anãlise
do supergrupo Mìnas (Anexo 20), ver.i ficou-se que na região do Quadrì lãte
rq Ferrifero e na região de Rio Pi raci caba-Monl evade , os mãximos estão

fortemente controlados pela direção N6OoE1l50, Na região de I,tabira,oi:ser
vas-e um condicionamento pela direção NS. Na região de Hemat.i ta os nrãxi
mos estão dispostos segundo a direção NS. Na reg.ião de Santa Maria de Ita
bira, Passabem e Ferros, a disposìção dos mãxjmos é segundo as direções
NS e NE, Na região de Morro doPilaro controle da posição dos máximos e
dado peleis direções NW e NS.

parte su1 do supergrupo Espinhaço, verifica-se uma ten
dência de pos'ìcionamento dos mãxinros segundo as d.i reções NE e EW. Na região de ltambã do Mato De¡tro, a tendôncia do posicionamento é Nl¡l e iNE.
A N[,l de Morro do Pilar verifica-.se uma leve tendência pelo controìe NS.
Na porção norte da ãrea de estudo, em contato com as rochas do supergupo
são francisco esta dircção mostra um forte controle Nl.,l. para a forrnação
Na

i
;

-ils-

I

l

SantA

Rita (fnexo 2l)na parte s.ul dq Es.pilh?ÇQ, Verifìca-se una dis"pgsj

ção dos mãximos s.egundo a dir"eção NS; Na região de I tamb.6 do Mato Dentro
apaì.ece um forte contrçle tl,rl e'NE. Na regi.ão de Morro do piIar,'o contro
le e execido pelas direções NS e Nl^l.

Para.a ãrea de ocomência das: rochas do supergrupo São
FËancisco a disposìção dos mãximos é segundo a dìreção NE e em aìguns ìu
gares nota-se uma tendência do posìcìonanrento dos mãximos segundo as direções NS e Nl,l.
Diqeção N6oow*lso
Na pgrção

leste da ãrea de estudo, esta direção

(Anexo 22)
no Complexo Migmat.i to-Gt"anulitico de Minas Geraìs, é ntenos fnequente. 0s
mãximos apresentam-se as vezes controlados pelas d.i reções Nl,l, NE, E[^I
e
NS. Na porção oeste, esta direção é mais frequente e apresenta-se contro
ìada por ela mesma e pelas direções NS e NNt.
Na região do Quadrilãtero Ferrîfero nota-se uma tendência
desta dìreção ser contpolada por ela mesma e peìa direção NE.
Na região de Pitangu.i

reçãó,nas rochas do supergru
po Rio das vel.has,mostra uma tendência de ser controlada por ela mesma.

esta

d.i

Para o supergrupo Minas (Anexo 23) na região do Quadriìãte

rg ferrîfero e Rio Piracicaba, esta direção estã fortemente controladl
pela direção NE. Na região de Itabira, mostra um condicionamento pera di
reção NE. Na região de Hematita-Santa Maria de Itabira-Ferros, esta di:
reção mostra condi ci onamentos pelas direções NS e E!,l. Na região de Morro
do Pilar êncontra-se fortemente controlada por ela mesma.
Para a parte suì do supergrupo Espinhaço, verifica-se uma
leve tendencia pelo contfole Nl^l, NNE e NE. Mais para norte aparece uma
tendôncia do condicionamento NS. Na formação Santa Rita (Anexo24) verìfi
ca-se a norte de Itambé do Mato Dentro um condicionamento pela direção
Nlrl. Na regìão de Morro do pilar a disposição dos mãximos é segundo a direçãq Nt,l e na parte norte, região a oeste de conceição do Mato Dentro, o
condicìonamento õ dado peìa direção NS.

I
I
ì

l

-il6fqrq a {rea de qcQrrènci'a do s-upergrupo

ta di'reção

São Franci.s.co, es-

mQs.tra-se fracamente controìad4, pelas dìreçõ.eS EW, NNE, NW e

NS.

Di

recão E-Wll

50

Esta direção (Anexo 25) õ megnos frequente na ãrea de estu
dQ, efn termos de fotol ineamentos.
Para o Complexo Migmatìto-Granulítjco de Minas Gerais a
leste, na regìão de Caratinga, ver'ifiða-se uma tendôncia da disposição
dos mâximos segundo a direção El.,l. Na região de lapu õ forte o controie
FW.qm rnu leve tendência pelo controle NNE. A SE de Dores de Guanhães o
cqntrole 6 Et,l e NS. A SE de ltambõ do Mato Dentro tambõm mostra um condicionamento El4. Na parte oeste da ãrea de estudo, onde esta d.i reção estã presente, apresenta-se condicionaàa por e1a mesnra.
Na região do Qaud¡i ìãtero Ferrifero nas ãreas de ocorrônsupergrupQ Rio das Velhas, aparece un controle Nl^l e uma leve ten-

cia.dq
dênci a peìo condicionamento Et,J.

"

Para o supergrupo Minas (Anexo 26) na ãrea do Quadri lãtero
Feryiferq e Rio Piracicaba, esta dìreção apresenta-se fortemente control¿da pela direção NE: Na região de Itabjra apresenta um forte . controle
E!'1. Na ¡egião de Santa Maria de Itabira-Ferros, o controle da posição dos
nãxirnos õ dado peìa direção NS: A leste de Moruo do Pilar os mãximos es.
tãq condicionados pela dÍreção Nt^l.

parte central do Espinhaço, os mãximos estão fortemente
condicionados pelas direções Et,,l e NS. Na part:e norte da ãrea de estudo,
os mãximos apresentam-se condicionados pela direção El^l.
Na

Para a formação Santa Rita (Anexo 27), .na parte suì do Espinhaço e na região de Itambé do Mato Dentro os maiimos apresentan um for
te cqndicionamento pela direção tl^l, Na região a oeste de Morro do pilar
os nrãxinrgs estão dispostos segundo a direção Nt1l.

cisco

Na região de ocorrôncia das rochas do supergrupo São Franos mãximos de concentração de fraturas mostran na majoni a das ve-

I
t

_ tr7

_

zes unìa dispos.iCãq segundo ê9 di.reçiies
do a direção NE.

EW

e NS, e

fienqs-

frequente

segu_l

.

0s dados obti'dos nas, anãli.ses dos mapas de fotol i neamentos,
perrnitem algumas consi'derações. a respei'to das seis direções definidas pa
a área de estudo.

f

direção N-Sr'l 50, de reatiyações mül tip'las, com expressão
tengiqnal arqueana, 6 uma das condicionantes do cinturão de rochas verdes Rio das Velhas.

Inferior (?) a Mðdio,. segundo esta djreçã0, instaìa-se a bacia Minas-Espinhaç0. tsta direção além do rifteamenNo Proterozõico

to,
to,

PrQporcìonou.a instalação de fraturas sinsedimentares no embasamenrepresentadas peìos "diques'' de quartzitos. Apõs a orogênese Minas-Espinhaç0, ela õ reativada durante a sedimentação do grupo Bambuî
s.ob a forma de movimentos epirogen6ticos que diferenciaram a bacia Bambuî.em altqs e baixos estruturais, fato sugerìdo peìa aìongação geraì
NS dos principais corpos de rochas carbonãticas.
6pocas pós-supergrupo São Francisco, os lineamentos asSociados a esta direção, caracterizados na õpoca MÍnas-Espjnhaço como
Em

falhas de crescimento, foram reatìvados como faìhas de empurrão de alto
ângu1o que provocaram o cavalgamento das rochas do supergrupo São Francisco pelas rochas do supergrupo Espinhaç0, como mostra a verticaiizaçã9 das rochas dos grupos Macaúbas
serrã do Espì nhaço.

e

Bambuí, ao longo da borda

oeste

da

A anãlise quantitativa dos fotolineamentos reiacionados
com esta direção mostrou que esta encontra-se controlada por ela mesma,e
em aìguns pontos pelas direções Et,l, NNl,,l e NNE. A anãlise quantitativa mos
trgu' ainda que esta direção condjciona em parte, as direções tW, NNE,NNW

e

Nl,l.

As direções N3OoErlSo e N3ool^l!150, em parte podem ser consideradas como varìações da direção N-Srl50. Elas são condicionantes das
litologias de alto grau metanrórfico do conrpìexo Mìgmatì to-Granulítico de'

-il8-

Minas Gerais, na porção oeste da ãrea de estudo, ònde se apresentam me
nos retrabalhadas por eveiìtos tectono -metamõrf i co s posterìores. cara_c

terizam eixos de dobras, bem como a direção da foìiaçã0, principaìmen.te pela predominãncia de gnaisses.bandados, marcante nas imagens
LANDSAT e de RADAR.
A dìreção N30oErl 50 6 condicionante tambêm da xistosidade dos supergrupos Rio das Vèlhas e Minas no Quadrììátero Ferrifero,que
possui vaniações para N600l^l!lSo. Na reg.ião de pequì-pitangu.i -Juatuba a
xistosìdade do supergrupo Rio das Velhas 6 condicionada peìa direção
N3Oolllrl 50 com varìações pana N60ol^lrlso.

)

A direção N3OoWrlSo como a dìreção N-Sll 50 é condic.iona!
te dos falhanentos de alto ângulo que afetaram os nletassedimentos do
supergrupo Espinhaço, principalmente a norte do grånde fal hamento
transcorrente de dìreção E-W, que corta toda a serra do Esp.inhaç0, na
altura de Cardeal Mota. Esta direção tem também um controle da xistosi
dade das rochas do supergrupo Espinhaço, Nas regiões de ocorrência das
rochas do supergrupo São Francisco estas dua.s direções são bem evidenciadas e condicionam a fóliação das rochas e o fraturamento associado.

anãlise quantit-at.iva estas dìreções mostraram ser
troladas por eìas mesmas e peìas direções N-S, t-l,l.
Na

con

As dìreções N6OoEtl 50 e N6oot^lrl 50 exercem fortes condicionamentos na ãrea de estudo. 0 cinturão de rochas verdes Rio das Velhas na região de Juatuba-Pitanguì está condicìonado prìncipalmente pe
1a direção N60oll1150, fato notório pela sua conf.iguraçã0.

tstas direções também condìcionam o cjnturão arqueano
rochas verdes Rio das Velhas na região do Quadrilãtero Ferrifero.

de

Elas foram reativas no Proterozõico Inferior (?) a Méd.io,
formando componentes cizalhantes transcorrentes resultantes de esforços E-l^l, sendo responsãveìs por dobramentos e empurrões no supergrupo
Espìnhaço e no Complexo Migmatito-Granulítico de Minas Gerais, Na ãrea
de ocorrência do grupo Bambui, nota-se que a dìreção N60oWtl50 é um
pouco menos desenvoìvida, que a direção N60oE!150, fato compativel com.

'¡

- ll9

-

a evolução.regìonal de cavalgamento e metanorfjsmo mais intenso na par
te sudeste do grupo Bambuî (Sih,o1 l, ì973a e b).
A anãl ìse quantìtativa dos mapas de fotol i neamentos , mos
trou que na epoca Sänta Rita houve uma movimentação tectônìca condicio
nada pelas direções N-Sll 50, N600l^111 50 e N60otll 50 lAnexos 12,24 e 21)
que coìncide com o final do magmatismo nesta região do Espìnhaço, como
mostra o Anexo l, onde pod,e-se verìficar que as rochas da formação San
ta Rita pra.tìcamente não possuem corpos bãsicos intrusivos. Esta ativi
dade tectônica condìcionou a ãrea de sedimentação desta fornração en
duas clireções principais: N60oWtl50 na porção norte da área de estudo
e . E-t^l1l5o na porção su I .

anãlise quantìtativa destas duas dìreções, verifi cou-se que elas são cbntroladas por elas mesmas, e muito fracamente pelas
outras di reções.
Na

A direção E-Wtl 50 apesar de contar com a nenor frequência de ocorrência nos mapas de fotol ineamentos, apresenta também um ca
rater poliativo desde os tempos arqueanos (Inda et alii, ì984), rorl
trando evidêncjas de movimentos transcorrentes, como pode ser observa
do em campo. Ela forma geralmerite um par conjugado, com deslocamento
horizontal , com as fraturas de dìreção N3OoWll 50.
A dìreção E-Wrl 50 é uma das condiconantes da bacia Minas
Espinhaço, proporc.ionando na época de instalação da bacia. fraturas sin
sedimentares no embasamento, preenchidas sob a forma de diques sedimen
tares de dìreção E-l-rl (Sperber, 1975). Causou também ondulações de dire
.l975;
Almeição E-t,l'e consequentemente variações. faciais (Schorscher,
'l984).
da Abreu e Schorscher,
Dessa forma pode ser explicado porque,
que a zona de ocorrência das rochas do supergrupo Espìnhaço possui ìar
guras d i feräntes.

0 carater distensìvo desta direção 6 dado ainda pelos

ìnú

meros corpos bãsìcos associaclos em forma de dìques.
Todos os dados discutidos acima corroboram com

a

. id6ia

de que as seis direções definidas na ãrea de estudo, são direções

muì

,*.1
I
I
I

ì20

j
I

to antigas,

com

atividades desde õpocas arqueanas, anteriores ainda

ao

tempo Rio das Velhas.

5,3

-

CINTiLOMETRIA

.

0s dados cintilom6tricos da ãrea de estudo. não são muito
significatìvos. Estes dados foram fornecidos peli Nuclebrãs e integrados em um único mapa (Anexo 28). 0s mapaò na escala l:250.000 fornecem
os segu i ntes dados:

-

.

.
-

Para as ãreas de ocorrência do Compìexo Mìgmatito-Granulitico de
Minas Gerais foram.observadas zonas com "background" de radìa.ção de tõrìo a1 to para as unidades com predominâncìa de granuì i
tos (regiões de Caratinga e Dom Calvati), granìtõides (a oestã
de Caratinga) e de gnaisses e xi stos na região de Periquìto e
na altura de 42045' e 19052'. Também possuem."background" de ra
diaç,ão de tõrio.alto toda a região representada pelos granitõìdes (ìncluìndo o granito Borrachudo) e as ãreas graniticas e
gnaissicas a oeste do Rio Doce;
A região de granulitos de Inhapìm caracteriza-se por uma zona
com "background" de radiação de tõr'io medio, Praticamente toda
ãrea de ocorrência das unidades com predomìnâncìa de xistos e
gnaìsses, gnaisses e migmatìtos e gnaisses e quartzìtos são caracterizadrs como zonas de "background" de radiação de tõrio bai
xo.

-

As ãreas ocupadas pelas rochas do supergrupo Rio das Vel has caracterizam-se pelo "background" de radiação de tõrio
baixo,
tanto no Quadrìlãtero FerrÍfero, como na região de Pequi-Pitangui-Pará de Mi nas .

-

As rochas do supergrupo Mìnas, em u,gun, ponro,, como a Oeste
de Itabira, em Joäo Monlevade, Rìo Piracicaba, na serra do Morro Escuro e parte da sequência ltabiritica Indivìsa a leste de
Morro do Pìlar..caracterìzam-se como ãreas de "background" de ra.
dìação de tõrio alto. As sequências a oeste de Barão de Cocaìs

.

.

- t2t

e na região de Santa Maria de ltaþiÈa são caracterìzadas
zonas de "background" de radìação de t6rio baixo.

como

-

As rochas que compõem o supengrupo Espìnhaço são caracterizadas
segundo os dados dìsponíveis, como zona com "background" de radiação de t6r'io baixo.

-

Praticamente toda a ãrea de ocorrência do supergrupo São Francisco é caracterìzada como zona de "background,' de radiação de
t6rio baixo. Na região entre Sete Lagoas de papagaios desenvol-

'

ve-se uma ãnea com "background', de rad.iação de tõrio médio que
evoìui para a þarte central entre Inhaumas e Cachoeira dos Ma ca_
cos para uma zona com "backgr ound" de tõrio alta.
0s mapas na escala l:100.000 reduzidos para escala de
l:250.000, referentei a região de Pitangui-parã de Mìnas entre 44000,
e .45o00' e 19030' e 20000' forneceram os seguìntes daàos:

-

melhor ajuste do contato sul entre as rochas do supergrupo
Rio das Veìhas e os gnaisses e migmatitos do Compìexo Mignratìto-Granulitico de Minas Gerais.

-

Alguns falhanlentos são acusados nos perfìs por mãximos, como os
falhamentos NNl4 que passarn pela reg ião de pequi e na região de
Parã de t4inas-Pitanguì,

-

Confìrmação dos contatos das rochas do supergrupo Rio das Velhas ccxn os gnaisses e migmatitos do Compìexo Migmatìto-Granuìi
tico de Minas Gerais na região de parã de Minas-pitanguì.

Um

0s perfis na escala l:50.000 (reduzidos para escala de
i:250.000 - ver Anexo 28) da região do Quadrilãtero Ferrifero e extremo sul Sl^l do Espinhaço forneceram as seguintes informações:

'

-

A confirmação de'algunas falhas de empurrão de

tointerpretadas.

alto ânguìo, fo-

-122^ $ [ndicaçãq de falhaméntoi ag ìqngo de ali.nhanleñtos fotoi.nterpretados. (Anexq 3).

-

.
s.

Confirmação dos. contatos, das rochas do supeirgrupo Minas
gnaisses e miqmatitos do Complexo Mignratito-Granulitjco

com. os
de Minas

Serais e cor¡ as, rochas do supergrupo Rio das Velhas no Quadri lãte
r:p Femifero.

4 - :AESOMAGNET0MqTRTA

0s eixos das anornalias magnéticas estudadas nos mapas do ìe
Vantamento aeromagnêtico na escala de l:.l00.000, foran reduzìdos para a
escala de ì:250.000 e 1âmçados no mapa geofísico integrado (Anexo 28).

0 Complexo Migmatìto-Granulitico de Minas Geraìs., caracte_
riza-se por vaìores baixos positivos e altos negatìvos, Com raras exceções' os valores positivos extremos de intensidade magnõtica tota'l chegam em torno de t 200 na região dos granitõides a oeste de coronel Fabri
ciano e Qs valores negativos menores, raras vezes chegam a -lZO, -.l40.N;
geral
'.todo o compìexo Migmatito-Granulitico de Minas Gerais estã caracteri zado por zonas calmas.
0 supergrupo Rio das Velhas no Quadrilãtero Femîfero cara,cteriza-se por anomaì ias negatìvas de valores extremos de intensidade
magn6tjca total em torno de -500 e valores posit.ivos em torno de +200,que
correspondem ãs ãreas de ocorrência das formações ferríferas do grupo No
va Lima.

gativos,

Na região de Juatuba, ol¡.servam.se anomaljas com valores ne
concentradas segundo a direção NE, que corresponde ao posiciona

mento das rochas do grupo Nova Linra nesta regiã0. A Nl¡l de pìtanguì,obser
Vam:se quatro grandes anomalias, dìspostas paraìeìamente de norte pa;

sul,

indicando uma zona de falhamentos

El.,l.

A sul de Pequì são observadas anomalias com valores extr_e_
nos de Intensidade magn6ti'ca altos, as vezes superiores a +1 .000 nas ser
ras da Aìegria e rìo do pejxe e a norte de São José da Varginha, A nor

j
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ì

i

i

te

dessas serras 6 observada uma anomal ia com valores extrenos
tensidade magn6tica baixa chegando a cerca de -1.356.

de in-

0utras anomalias menores com direções variadas e valores
extremos positivos e negatìvos de intensidade magnética são encontrados
entre Pequì e Parã de Minas, sendo que as anomalias positivas são em
maior

número.

.

Para as ãreas de ocorrência do supergrupo Minas onde se
desenvolvem as sequências Itabiriticas, são caracteristicos os valores
extremos positivos de intensidade magnõtica total , que em aìguns lugares, ultrapassam a +l .000, como no Quadni ìãtero Ferrífero, Itabira e
Hematita. 0nde as sequências Itabiri.ticas não estão conrpìetas, os valores continuam ainda positivos, mas de menoi grandeza.
Para as rochas do supergrupo Espinhaço são características as denominadas zonas calmas. 0s valores extremos de ìntensiclade mag
nética não uìtrapassam a +80 e os negativos não vão alêm de -BO.
Na região de Itambé do Mato Dentro observa-se uma grande

ia posÍtiva

valor extremo de intensidade magnetica chegando a
+215 paralela e contrastando com'a anomal ia vizinha negativa de valor
extremo de ìntensidade magn6tica -43. Éstas anomatias defìnem uma fal ha
transcorrente sinistral peìo arrastro dos mãximos e minìmo ("drag of
anomal

com

magnetic highs and ìows").
As rochas do supergrupo São Francjsco desde a borda ocidental da serra do Espinhaço atõ a reg ião de Lagoa do Jacaré e para sul
ao longo da margem direita do Rio Paraopeba c aracteri z am-se por uma zona
calma do campo magnético. Jã a partir de Papagaìos para norte, caracterizaÍ1-sepelo aparecintento de algunras zonas de anomal ias posìtivas e ne-

gativas.
A integração dos dados da fotoi nterpretação da anãljse
dos fotol ineamentos com os dados geofisicos além de permitìrem definir
ntelhor o posicionamento de al gumas unidades I itoestratìgrãfìcas, permìtìram.tamb6m identificar uma sõrìe de falhamentos assocìados ãs seis di
reções prìncipais de esfor"ços, definidas neste trabalho.

'¡
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Para anãlise destes falhamentos foram estudados os modelos de Reidel (1929), Moody e Hill (1956), Tchalenko (1970), Khain
(.l973), Vialon et alìi (ì976) e Sadowski (1983).

Hill

(1956) baseados em seus estudos das grandes
falhas universais, propuseram unl modelo de fal has transcorrentes de com
pressão predom ì nan temente NS que causou dois sistemas de cjzal hamento
transcorrente de II ordem (Figura 5.2). Como o movimento 6'contínu.o ne:
tes sistemas, a tensão se reorienta .e formam-se os sì stemas transcomen
tes de 2? ordem, e assìm por diante. Desta maneira na concepção destes
autores, 8 dìreções tectônicas principais são defìnidas (Fìgura 5.3),
Moody

e
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Modelo do sistema de falhas transcorrentes
de Moody e Hill de compressão predoninan-

te Norte-Sul.
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ond

lhrust

direcl¡ons

Principais direçåes desenvolvidas em resultado

compressão Norte-Sul, conforme
por Moody e Hil l.
FONTE: Moody

e

HiìI

modelo

da

concebido

(1956).

Badgley (1965) estudando os I ineamentos do Texas de Coeur
d'Alene (Figura 5.4) verificou que segundo o modelo de Moody e Hill estes lineanrentos seriam classificados como de tercejra ordem, com o que
ele não concordou, por exìstirem evidências de feições de 21 ordem nestas ãreas. Ainda segundo este autor, a apìicação em bases universais do
modelo de Moody e Hill deve ser feita com cautela, visto que existem
forças regionaìs que poòsuem outras orientações diferentes da Norte-Sul.
A prõpria ãrea de estudo deste presente trabaiho ê urn exemplo da existência de esforços tensionais . de
direções diferentes da Norte-Sul

.

-

126

LEGEND

Íño$ w'.¡.h fourl
hl.rr.d W¡.Bh
Moþr

foufl

t.rø;. !i.l.oñ.¡r :r:.:::=

fPo¡riblt co¡rrorr.d ôt

Fig. 5.a - Prìncipais lineamentos do oeste
ìnterpretações de Moody e

FONTE: Moody

e

HilI

Hill.

americano segundo

(.ì956).

Vialon et al ìi (1976) e Sadowski (1983 e l9B4) apresentaram o modelo de Riedel para zonas de cinzalhamento (ver definìção . 'i n
Sadowski, 1983), que definiu quatro fanriì ias de fraturas secundãrias
(Figura 5.6) desenvolvidas a partir da assocìação binária de esforços
de compressão e tração que eìe,designou de T (tração), R lt (transcor
"
rências sintêticas e antitétìcas) que formam um par conjugado de r 600-70o
e sintõtico em reìação a T, e P que é unra fratura simêtrica a R em rela
ção a direção de cìzalhanrento nraior e também sintétìca
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Fig. s.5
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'

Representação do modelo de zona de cizalhamento de
del .

Rei

Fíg.2.19. - Rcìadons eìúrc les dìI[¿rcnrcs lftccturcs en échelo t!\tne zone de cisa¡Ìlenc .
Réorientot¡on des axes cin¿natiques à I'intë'rieur de l4 zone.

Z:

axe de raccourc¡ssement maxinra¡,

- X: Âxc

d'allonlenrent maximÂI. - RR': systême coiju.
gu¿ dc Riedel- T : fissure d'exlcnsion. -- P :
syst¿¡ne symétr¡que dc R.

En toute rigueu¡ lcs valeurs rngulaires sont
fonct¡on de ',a. Ici, ç = 39".

FoNTE:

Fì9. 5.6

-

Vialon er

Sis.temas de

alii

(1976).

fraturas na zona de cizalhamento.

F0NTE: Sadowskì (1983).

I

I
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(1973 in
0s sistemas R e Rr segundo Wilcox et aljì
Sàdowskì, 1983) são verticais no caso das fal has transcorrentes e o ãn
gulo entre o sistema R e a direção prìncìpal do falhamento é de l0o a
30o, enquanto que o ângulo entre Rr e a direção prìncipal do falhamento ê de 70o a 90o, e o bissetor do ângulo R e Rt selia a dìreção máxima de conrpressão (Sadowski, 1983).
I

Sadowski ('l983 e 1984) mostrou que dois outros sistemas
de fraturas (Fìgura 5.6) são encontrados ainda no modelo de Rìedel: o
sistema Y paralelo ä zona de faiha e o sìstenla X simétrico a Rr em re-

Iação a direção de cizal hamento.

I

(l983) efetuou estudos de diversos cinturões de
cizalhamento de vãrias partes do 91obo. terÈestr e e ,venificou que mesnio
fora do modelo binãrio de cizaihamento, existe uma assocjação entre fa
lhamentos inversos e grandes falhas transcorrentes, associados a um
mesmo sistema de esforços. Em seus trabalhos no Nordeste brasiìeiro,ve
rìficou que a partir dos estudos de deformação associadas a falhas d;
empurrão, podia-se defini,r os falhamentos transcorrentes responsãveis
pelas estruturas inversas. Este mesmo autor sugeriu que este sistema
de anãl ise fosse aplicado para outras regiões do País.
Sadowski

fôi

possivel defìnir sistemas binãrios de cizalhamentos, visto que praticamente as seis direções iden
tificadas definem sjstemas de falhas poliativas, tanto de carater distensivo como de carater compressivo. Por outro lado, estas direções
não são restritas a ãrea de estudo, pois p.ossuem carater continental ,
principalmente nas ãreas de ocorrência das rochas arqueanas e protero
Na área de estudo, não

zõica.
'prì
Desta manei ra, na ientati va de se defi ni r as
nci pa i s
direções de esforços que atuaram na regìão de estudo, e o relacionamen
to gen6tico dos fotolineamentos extraidos dos produtos de sensoriamenremoto com as estruturas da tectônica rúpti1, aplìcou-se o esquema
proposto por Riedel na anãlìse destas seis direções, ìevando:se em con

to
s

ideração as sugestões de Sadowski (.l9S3). A seguir daremos alguns

pl os:

exem

t29 -

(Anexos

I e 29)

Nesta ãrea encontramos uma, extensa falha de empurrão,que
se extende desde o sul (fora dos lìmites da ãrea de estudo) para o nor
te-noÌ.deste, associàda a unjdade do Complexo Migmatìto-Granulitico de
Minas Gerais, com predominância de gnaisses e quartzitos.
Nas imagens LANDSAT e de radar, na região a SE de Coronel Fabriciano, verifica-se que estão bem representadas as direções
prõximas a N70oW, N70oE, Nsbol^l, N30oW e N25oE (Figuna 5.7). A parti.r

da falha de empurrã0, apììcando-se o model o de Riedel , com as modjficações propostas por Sadowski (1983, 1984), foi definido o seguinte:

-

a direção pr6xima a
da pela fraúura X;

N25oE

(direção åo empurrão) estã representa,

.

-

a direção pr-oxima a N30oW co,rriesponde a fratura P (falha transcorrente si nì stral );

-

a dìreção pr6xima a N700W, corrêsponde a fratura R (fa1ha trans
corrente sinistral);

-

a direção prõxima a N70oE corresponde a fratura Rl (f,aìha trans
corrente destral );

.

'

-.a direção

prõxima N55otl corresponde a

rente si n istral

-

o esforço
0

fratura Y (falha transcon

);

máximo

o

foi

de

t

para

t.l,

mapa de fotolineamentos para

esta região também indica
uma intensa movimentação tectônica de carater rúptil, com deslocamentos dos feixes de fraturas ora em uma dìreção, ora em outra direção
(Anexo 2). Estes falhanrentos determìnados na anãììse dos feixes de fra
turas, estão representados nos Anexos I e 29. 0s dados aeromagnetomél
tricos tamb6m confirmam uma intensa movinrentação tectônica pala esta
.

.

area.

\01

Fig. 5.7 - Direções do cisa1 hamento a sudeste de Coronel Fabrìciano.
29 exemplo: .região a E de Morro do

Pilar

(Anexos

I e 29)

Nesta área encontramos a Sequência Itabirìtica Indivisa
cavalgando as rochas do Complexo Mìgmatito-Granulitico de Minas Genaìs
por faì ha de empurrão.
Nesta ãrea foram identificadas nas imagens LANDSAT e de
radar as direções prõxìmas a N70oE,,N50ot, N20oE; N40oW e N70ow 1rìgu-

ra 5.8).
A partir da falha de empurrão e usando-se do mesmo proce
dimento apì icado para o 1Q exentplo, verifìcou-se que:

a direção prõxima a N40oW (direção de empurrão no ponto
ììsado) estã representada pela fratura X;

ana

t3l

-

-

a direção pr6xima a N500E corresponde a fratura
transcorrente sinistral );

R (faìha

.

-

,a direção prõxìma

-

a dìreção próxìma a N700E corresponde a fratura Y (falha
transcorrente sinistral ), que indica a direção do cisalhamento neste ponto;

-

a .direção geral de esforços o neste ponto.foi de NE para St.

a N20ot corresponde a fratura T;

A direção N70oW pode ser uma fratura R de uma faixa
cisalhamento de direção paralela ã faixa de cisalhamento definida
região de Coronel Fabriciano.

\.r,¿%

/

Fig, 5.8 -

Direções do cisalhamento na região de Morro do Pi'lar.

de
na

i
i
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legião a sudoeste de ltabira (Anexos

3Q exe.mplo:

I e 29)

Esta região estã representada por uma extensa falha de
empurrão, que se desenvolve a partìr do Quadriìãtero Ferrîfero passando a sudoeste e a oeste de ltabira, sendo responsável pelo cavalgamento das rochas gnãìssicas pelos granìtõides.

)

.
:

j

Aquì são encontradas as direçóes N20oW, N70oW,
N40ot e N20oE (Figura 5.9).
A
dimento

N70oE,

partir

anterior,

da falha de empurrão, usando-se do mesmo proceveri fi cou-se que:

- a dìreção prõxima a N40oE (dìreção do empurrão no ponto ana'I

-

isado) èstã representada pela fratura

X;

as dìreções prõximas a NZ0oE e N70ol,J correspondem as fraturas Rr e R (falhas transcorrentes destrais e sinistrais res-

-pectiVamente),quefonmamumparconjugadocomonaregìãode
Coronel Fabriciano¡

fratura Y (fatha
transcorrente sinistral), que.indica a direção do cisalhane ste ponto;
a direção prõxìma a

1,Ì200r^l

corresponde a

.
i

a direção geral de esforços o neste ponto foi de

SE para

NW.
ì

A dìreção N20oE pode pertencer a uma faixa de cisalhamen .
to paraìeìa ãquelá definida na regiãp de Morro do Pitar, e deve corres
ponder a uma fratura T.

oeste da serra do Espinhaço, na porção norte
ãrea de estudo (Anexos ì e 29)

4Q exedrplo: borda

da

Esta ãrea estã representada por uma série de falhas de
empurrã0, que jogam as rochas do supergrupo Espìnhaço sobre as rochas
do supengrupo São Fr^ancisco. Para esta regìão são encontradas as.direções N20oE, N25ow, N70oE e N70ow (Figura S.lo).

1

I
l
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Fìg. 5.9

..

-

Direções associadas ao cisalhamento na regìão

a sudoeste de ltabira.

134 -

\-<
,./

ot

à

Fig. 5..l0 - Direções

associa.das ao cisalhamento na borda oeste
da serra do Espinhaç0.

partir

da faiha de empurrão que coloca em contato as ro
chas do grupo Macaúbas com as rochas do grupo Bambuí e usando-se do
mesmo procedimento apljcado ao lg exemplo, verìficou-se que:
A

.- a direção prõxima a N25oW {d.ireção do empurrão no ponto analisado) estã representado pela fratura

X;

-

a'direção prõxima a N20oE corresponde a
transcorrente destral );

fratura Rr

(falha

-

a direção pr6xìma a N700W corresponde a
transcorrente sì nì stral ) ;

fratura R

(falha

a direção prõxima a N70ot corresponde a
transcorrente sini stral ) ;

fratura P

(falha

a direção geral do cisalhamento determìnada pela reìação
fraturas R, Rt, P e X ê Etl;

das

a dìreção geral de esforços o neste ponto foi de NE para Sl,l,

.5Q

exem

lo:

r

ìão a E de Itabira (Anexos

I e 29)

Nas imagens LANDSAT e radar são bem definidas
ções N6oow, N3oow, N6ooE, N3ooE e NS.(Figura 5.12).

as dire-

01\

Fig. 5.l l - Direções assocìadas ao cisalhamento na região
leste de I tabi ra.
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fotolineanerìtos
contatos geológicos

- falhas

Fig. 5,.l2 -

trans correntes

Relação geomõtrica entre os fotol i neamen to s assoc iados
as fal has transcorrentes na regi ão de Ferros ,

partir da falha d.e empurrão de alto ânguìo Itauninha e
do mesmo procedimento aplicado ao lg exemplo, verificou-se
A

usando-se
que:

a direção prõxima a N30oE (dìreção do empurrão no ponto
ììsado) estã representado pela fratura X;

-

a direção prõxima a N60ol^l corresponde a fratura
transcorrente destra ì );

-

a dìreção prõxima a NS corresponde
transcorrente s ini stral ) ;

- a direção prõxinra

a

a fratura

N3Ootl corresponde

Rr

ana

(fal

ha

(fal

ha

a fratura T,.com a qual

estão associados corpos basãlticos põs-tectônìcos (Schors.l975),
cher,
relacionados a processos tectônìcos dìstensivos
de Idade Mesozõica. E ìnteressante notar o correlacionamento

-

'

t37

desta direção, com a direção NNW do cráton Anrazônico (Braun
eù alìi, ì984) poìs ambas foram afetadas peìa tectônìca de
carater distensivo, evidenciada pela inieção de materia l mag
mãtico cle ìdade fanerozóica (mesoz6ìca ?);

- a direçäo geral do cisalhamento determinada pela relação X,
R, lI e T e aproxìmadamente N80oW;
-

a_direção gera'ì de esforços o neste ponto

foì

de Ntll para

SE.

A falha de empurrão de Itauninha (Anexo l), em seu proìongamento para NNE, passa a uma zona de alta ductibi lidade, caracteri
zada por uma intensa folìação cataclãstica, que 6 bem identificada nas
imagens LANDSAT e radar (Fìgura 5.1). Da região de Ferros para Norte
passa ã uma falha transcomente. Evidôncias de transcorrência associada a este falhamento são mostradas no Anexo 1 e na Figura 5.ì2. Khain
(.ì973) descreveu na regìão de Karagandã empurrão/transcorrentes decor
rentes de esforços id6nticos aos que atuaram nesta regìão da ãrea de
estudo ( Fìgura 5. l3) .

Fig. 5.l3

de fal has transcorrentes e de empuruão
no Cazaqui stão Central .
Si stema

I 23-

fal has transcorrentes
falhas de empurrão profundas
esforços regì onai s

F0NTE: Khain (l973)

.
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.

Esta faìha de empurrão com ve¡gência para E ê resultante de movinrentos dìferenciais e rotacionais de bloco, com deslocamento
para l.l e intensìdade crescente de N para S.
6Q.exemplo:

regiãgda serra da Paula e Dois lrmãos a

NW

de

Barão

de Co_cais - metassedìmentos do supergrupo Minas

Esta regìão caracteriza-se por empurrões de dìreção NE,
com os quais estão associadas dobras inversas, A partir das falhas de
empurrão relacionadas com as rochas do supergrupo Minas, não nos foi
possivel definir com precisão, fraturas a eles assocìadas. Isto deve-se ao fato que os empurrões aqui encontrados, não tôm sua origem rela
cionada diretanente aos esforços compressìvos regìonais que atuaram
na regìã0, e sim ao transporte das rochas do supergrupo Minas de seu lu
gar original para a sua posição de hoje, por escorregamento gravitacio
nal devìdo ao soergui.mento do embasamento a St e E da ãrea de estudo.
Nos exempìos mostrados acima verificanìos que

a

direção
da falha transcorrente Y, paral ela a zona de cisalhamento, varia entre
N50o-B0oW, tl,J e N20o-40oW, bem como as direções de esforços (de NE para St4; d'e E para l,J; de SE para N[,l fato que vem demonstrar a existência dos movimentos diferenciais e rotacionais de bloco na ãrea de estu
do.

Á sudeste e a leste estes esforços foram mais intensos.
Piovocaram o soerguimento das rochas infracrustaìs que através de falhas de empurrão foram colocadas em contato com as rochas de mais baixo grau metanõrfico. Este soerguimento a sudeste e a leste provocou um
basculamento para norte, noroeste e oeste, sendo uma das evìdências
mais forte deste fato, a predomìnâncìa de rochas supracrustais (gnaís
ses e xistos) a norte e a oeste da ãrea de estudo.
Este tectonismo compressìvo

foi

ainda responsãvel peìos

seguintes eventos:

.

0s esforços de direção SE-NW, em decorrêncja do soerguimento a
Sul , foram mais ativos, propìcìando o arrasto dos sedimentos Mi
nas para Nl^l e a formação dos empurrões, que jogaram os metasse-

-
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dimentos Minas por cìma das rochas do supergrupo Rio da.s Velhas
e do embasamento gnaissico. Parte das rochas do supergnupo Minas foram também jogadas sobre as rochas do supergrupo Espinhaço, como por exemplo na po¡ção sul da serra das Cambotas. Este
fato fìca bem evidenciado nos mapas da anãlìse quantitativa dos
fotol ineamentos, que indicam uma posição aloctone para os metas
sedimentos Minas do Quadrìlãtero Ferrifero e da região de Rio
Piracicaba. 0s resuliados do levantamento aeromagnético de Minas Gerais e Espìrito Santo nlostraram que na região de Ponte No
va, sul de Itabira e entre Curvelo e Governador Valadares são
reconhecidas ãreas anômalas, extensas, que segundo Bosum (ì983)
devenr ser procuradas a grande profundidade. Essas anomal ias, se
gundo este autor, ìndicam uma eìevação do cristal ino magnõtìco
nessas regiões, que pode corresponder inteiramente a uma elevação do cristalino geológìco profundo.

- 0 soerguimento

da crosta a NE, em consonâncìa, com os soerguimentos a SE e E acarretou a formação.de fal has de empurrão de
dìreção NNE a NS, com vergôncía para .1este, descìrtas por Schors
cher (1975) na região de Itabira-Santa Maria de Itabìra, que pa
ra norte, devjdo aos choques de esforços de leste para oeste e
de sul para norte, evoluirant para componentes cisalhantes trans
correntes. A estas falhas de empurrão estão associadas falhas
transcorrentes destra i s .

-

0 carater distensivo observado na região de estudo,relaciona-se
com as fraturas de dìreção N20oE e N30oW. Com esta últirna encon
tram-se associados corpos basãìticos relacionados a processos
põs-tectõnicos (Schorscher, 1975) di stensivos de idade provãveì,
mesozõi ca.

1

CAPI'TULO 6

CONCL USÕES

A util ização conjunta dos produtos de sensorjamento remoto, dos da
dos dos levantamentos aerocintilomêtrìcos e a eromagnetomêtr i cos, dos
dados bibl iogrãfìcos pré-existentes e de campo, atendem de maneira
satisfat6ria aos objet ivos propostos.

-

A anãlise fotogeoìõgìca al iada aos trabalhos de campo e aos dados
geofisicos permitìu uma melhor caracterização das princìpajs unid.a
des Iitoestratigrãficas-estruturais, sendo o resuitado mais significativ0 a extensão de maneira contínua do supergrupo Rio das Velhas desde o Quadrilãtero Ferrífero até a regìão de Pitangui.

3.-

As anãlises dos fotolineamentos mostraram que as direções prõxìmas
a NS, NNE, NNl,'l, Nt,l, NE e El,rl condicìonaram as sequências rochosas
da região desde o arqueano até as atividades termotectônicas do Fa

2

nerozõ i co

.

4

-

A reativação de carater distensivo das direções Nl^l e NE permitiram
a instaìação do cinturão de rochas verdes Rio das Velhas. Em tenpos põs-Bambuî estas direções tiveram um papel importante na forma
ção dos empurrões e dobramentos no Espìnhaço.

5

-

A reativação das dìreções NS e El,,l no Proterozõico Inferior a l'lédio
permitiu a ìnstalação da bacia Minas-Espinhaço. A direção NS teve um papel importante na formação dos "dìques" de quartzitos tan
to no Espìnhaço quarito nb embasamento, A direção E-W além de ser
tamb?:rn responsável pela formaçãó de diques de quartzìtos, controlou toda a formação dos diques intrusivos na região do Espinhaço e
do Complexo Migmatìto-Granulitico de Minas Gerais.

6

-

A reativação das dir"eções NNE e NNI,J foi responsãveì peìa movimentaçáo diferencial de blocos na parte leste da ãrea de estudo.
0s feixes de fraturas (Anexo 2) e os fotoal inhamentos (Anexo 3)

-
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l

I

1

t4l

mostraram uma assocìação genética e geomêtrjca com os falhamentos
mapeados, mostrando que suas origens estão nelacionadas com as rea
'tìvações
múl tiplas, condicionando o relevo e a cirenagem da ãrea de
estudo, como reflexos das estruturas profundas.

B- 0s soerguimentos crustais

do embasamento a SE e E maìs intensos que
a NE da ãrea de estudo foram responsãveis pela posição aloctone das
rochas do supergrupo Minas na regìão do Quadriìãtero Ferrifero e
Rio Piracicaba, configurada pelo padrão de fraturamento dìstinto e
peìo controìe que a direção, NE exerce sobre as demais direções.

9- 0 padrão de fraturamento

das rochas do supergrupo Minas ao ìongo
da borda leste da serra do Espinhaço mostra em posicionanento autoctone a parautoctone destas rochas.

ì0

0s dados da anãlise dos fotolineamentos mostraranì padrões característicos para a formação Santa Rìta, indicando uma certa di scordân
cia estrutura I entre esta formação e as unidades inferiores, carac
terizando desta forma o final dos eventos magmãtìcos no Espinhaço
Merì di ona I
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DESCRIçÃO RTSIMIDA pOS pOlìüOS

vrsrTrAms No cAtIPo

(tocalização no anexo
Ponto

-

30)

0l

Biotita gnaisse æm granada.
FoLiação: NS-708
Ponto

02

Biotita

gnaÍsse

rblíação:
Ponto

øn

granada.

N20E-508

03

Biotita gnaisse com granada.
Foliação:
Fìraturas:

NS-70E
EV,I-8ON

NS-7OW

Ponto 04

Pligrnatitos ccm lEçJuerìas dobras; não obsen¡cu-se a granada.
Fo1íação: NS-7OE
Ponto 05

liligfiìatitos finanente bandados.
Foliação: N20W-55N8
ITaturas: E[V-75N
NTOW-8ONE

Ponto 06

G¡aisses interperizados t grande guantidade de veios pegrìatítiæs.
fbliação : N2OE-Subvertical¡Yatur.as : N30E-65NW (veios pegrnatÍticos)
N2OE-7ONW

N701,ù-25N8
EV+-755

-

.l57

-

Ponto 07

l"ligrìatitos bandados
Foliação: NS-708
FYaturas: N20W-75N8

ccxn

dobras e granada.

N30E-l-0NW
NSOE_75SE

N6OE-55S8
Elt^¡-30N

N80E-6oNVt

PonLo 08

Biob.iLa gnaisse.

Foliaçao:
Ponto

NS-508

09

Granitoides; relevo acidentado.
FoJ-iaç'ãó: N6OW-35NE

ffatr:ras:

N20E-78NW
N6OW-35NE

'

EVi¡-lsS
N40E-65NW

Ponto l0
Granitoides

Foliação:

; relevo acidentado.

N50w-45N8

Ponto 11
Não foram enoontrados afloramentos;

relevo fevetente ondulado,

so

1o argÍloso de cor amarela.
Ponto 12

Biotita gnaisses finanente
Fb1iação : N3 ùnl-SubverLical
Flaturas:

bandados.

N70E-75N8
NL0E-35NW

- veios

pegrnatÍticos ccrn nn:scovita

P.onlo 13

Biotita

grraisses bandados.

FblÍaçáo:

NS-508

I

.'..''..'--.. ..'-.. -...*"....,o'J

-ì58-

Ilaturas:

N70E-55NW

N70E-40NW (algumas preenclaiðâs por

fùro)

rnaterial

granÍuic,o

NIOW-15N8
N7OE.-8OSD

Ponto

14

Charnockíto bandado, æm :.'enóIitos de

Foliaçäo:
Fraturas:

biotita

gnaisses.

N10W-70NW
Et¡l-7ON

NS-75I{
N7O!'IL5ONE

(veios de çrarezo)

E\.\I--45S

Ponto f5
l"tignratitos horogêneos; relêvo acidentado,

aprisentando

enæstas

nnis abnptas.
FolíaÉo:

Nl-0!'ü-45Sìw

Ftaturas:

N30W-55N8
N2OW-35NE
N65W-6ONE

N30!Í-55NE (veios de guartzo)
NSOE-8ONW

Ponto 16

l'tigmatÍto heterogêneo æm xenóIitos dos nriEnatitos anteríores e de
charnockitos.

rbliação:
fYaturas:

NI-08-55NW
N2OE-IONW

N20E-40NW

(veíos pegrnatíLiæs æn turmalj¡¡a)

NS-45V't
N2OW-55N8

N50E-20NW

NS-708

Fonto

17

BiotÍta granada gnaisse.
Folia$o: N50E-40NW

- tsg ftaturas: N40E'-70NW
.

Nf0E-60Nlf

NSOt/l-Sìrbvertical
NTOE-45S8 (.algrrlnas preenchidas
fio)

por

Íalerial grarútiæ fi

N20W-2oNS
N5OW-6ONE

Ponto 18
QuarEzo-rnica

Foliaçao:
Flatlr.ras:

xisto intørperizado.

N15E-30S8
N20E-80NW

N2OE_75S8

'

N4OE-85NW
NSOW-75NE

Pcnto

19

QuarLzo-mi ca

Foliação

:

Flaturas:

xisto.

N20E-Sr:l:vertica-I
N80W-60NW

- prilcipal

N45W-80N8

N70E-Subverti. ca]

Ponto 20

córrego flheus. Náo foram enæntrados afloranentos; nudanças de re
levo suavenenLe ordu.lado para relevo onôrfado.
Ponto 21

Biotita

gnaisses bandados.

Ebliação:

N35E-50S8

FYaLuras 3 N50W|-70NE

N40E-Subvertical
NTOE-4ONÍI

Fonto

22

Biotita gnaisses rnilcnitizados
FolÍa$o: N201,{-15srW
Flatwas:

N30E-75M
N5OWLSr-rlcvertical

'

160 -

E!ù-70S (algumas preenchidas por veios cle guart.zo)
N80E-30NW (algr-rnas preenctr:idas por veios pegrnatitioos com
m\rsoovita)

.

N5OW-3ONE

N80E-55S8 (preencLridas

por quarbzo e rm:scovita)

Þonto 23
-...-.-_
Irli gnrat

ito

rni

lonitizado.

Fo1iaçáo:

N10E-40NW

ftatì.rras:

NI0E-70l.ll^l (veÍos

'

peg[îatÍtiæs)

N80E-70SE (veios pegrnatÍticþs)

E1^I-35N (veiospegnratíti,:os)
N10E-45N1^l
NSOW!-8ONE

'

H¡¡-70S

N80E-Subvertical

'

N50W-40S]W

Þc¡nto 24

.

I\tigmatitos r¡rilonitizados
Fotiação: N10E-70NW

Ponto 25

I\tlgrntit¡s e granitóÍdes; relevo
Ponto

26

Biotita

gnaisses bandados.

rbliação:
Ffaturas:

N10E-70NW
E1¡l-70N
N40I,'I-6 ONE

'

Ponto

27

Biotita

gnaisses rnil"onítizados.

FolÍação:
FTaturas

:

NI0E-20NW

Ns-Sìrlcvertical
Nsow-SubverEical
EVr-80S

N50E-60NW
N10E-

4 5Nr,Ì.

escarpa.do do

tipo pão-de-açúcar-

-16'l -

P<xlto 28

l4igmatitos milonitizados ccrn feldspato rosa.
Foliação: NS-55NW
Ponto

29
'

I"tlgmatito rnilonítizado.

Fbliação:

NS-SONW

Ponto 29a
,

eande corpo pegnìatÍtico, æm pouca musövita e bastanÈe tu-rmal jna.
FÏaturas: NS-50W
N4OE.7ONW

N2OE-Subverticat

Ponto

30

Gra:rulito (ver descri$o da fâmi¡ra no Apêndice
Foliação: NS-7ONW
' fYaturas: EhLsulcvertical

2) .

N60w-20s:w
N35E-7oNW

'
Ponto

NS-70W (preencLr-idas

por veios de quar-tzo)

31

Migmatitos oflal:uicos.
Foliaçáo: NS-50W
FYatrras: NS-50W (veios pegÍìatÍti@s
Ponto

)

32

Charnockítos.

FolÍação:
Ponto

N50l/,¡-55N8

33

charnockitos.

Folia$o:
IYaturas

:

N5O^I-55N8

NosV'l-Subvertícal
N4oVlLSubverLical (veios de quartzo)
N20W-70M (r,eios de quarLzo)
N50W-55N8

.

(veios preendridos por naterlal granitloo fino,
l.eucoeático) .

t62

Fonto

34

Charnockitos rnigrnatizados.

Fbliação: N50I,¡-55N8
fTaturas: N40w-Subverhical (veios pegnratÍticos æm granada)

'

N2oW-45SW

N10W-Subvertical
N4 0t(1-75NE

N20E-SubverticalN2 0!{-Sulcvertical
N55W-6OSW
N10B-25NI^1

A 1,000 metros adiante: chrarnod<itos nigrnìatizados
da e biotita gnaisse.

Fo]ia$o:

corn

muita grana-

N55W-45NE (drarnocl<ito)
N20E-35NW

(biotita

.ginaisse)

FTaturas: EW-60N (preenchldas por quartzo) ì ccnlugaoo
I ^^--..,-^^^
NTOE-AOSE (preenctridas por quartzo) ,
N3OE-2ONW

Ponto

35
-

Biotita grarnda gnaisse.
Foliação:
Ponto

N2OE-45S8

36

Biotita

gnaisse.

FolÍação:

N20E-60NW

Ilaturas:

NI0E-8ONVÍ
N20W-3oSW

N20E-25NVt

N8ow-SubverLical
N80W-50NE

N45!'iLSr¡bverLical

N8oE-SubverticaL
N30E-60S8

N50E-30M
Ð¡1-355

-t63-

Ponto

37

Biotlta

granada g:naísse.

Foliação:
FÏaturas:

N20vl-558
N20W-60SW

N10E-55NW

(veios de Íìateriaf gra¡ítioo fj¡o)

N85W-70N8
N50I^t-75N8
NS_25W

N50E-55NV'I

Þcrnto 38
Quâ-rhzo-n

ica )ristÕ.

Fo1iação:

NS-80W

Flaturas:

ET,I-45N
N2OE-2ONW

Ponto

39

Relevos leverente ondulado; solo

argiloso, annrelo

aver¡n:lhado.

Ponto 40
Ouart zo-mica

Iblíação:
Ponto

NI0E-35SE

41

Ouartzo-mica

Fblia$o:
a

?00

afloranrento i-ntsnperizado.

N30W-25N8

N0 5V,lL3oSfl

42

QuarL.zo-rnilca

Folia$o:
Fonto

xisto;

retros:

Foliação:
Ponto

xisto

xisto fi¡anente bandado (afloraniento intenperizado).

N20W-30N8

43

zo-rûca xi-sto.
Foliação: N80W-30NE

Çtuart

ftaturas:

N60v,l-45N8

N40üFSubvertical
**
N40Ð-6oNW

til-708

ì

|

oonjugado

=164-

Ponto

44

Quart zo-Irlica )dsto.
Fo1iação: N20E-40S8

Ponto

45

Quârezo-ÍÉca rd-sto.

fbIíação:
Ponto

N05E-20SE

46

Quârt zo-Íricâ )cisto.

Ib1iação:
Ponto

NS-35S

47

Biotita

gnaisses dcbrados.

Foliação:

NI0W-30NE

fïaturas:

N20W-]-5NE

N20W-30N8

(veios pegnatÍticos)

EI¡I-Sì¡bvertical
N4oW-25N8

N40E-Subvertical
Ponto 48oì.¡art zo-rrlica -:risto.

Ibl-iação:
Ponto

NS-¿58

49

xisto.
rbliação:

-o*ro-mica
Ponto

NS-408

50

Possante veio

pegnntiticn; gafimpo de

água marit*ra,

berilo,qr:artzo

e Íúca.
Ponto 51

Migmatitos apa.renteJrÞnte dcbrados, æm granada e
cûs ( af loranento intøçerizado).
'Ponto

veios

pegnìaCÍtí-

52

Granitóide bandado (ver descrição da lârnùra no epêndice 2).

.165

-

Fo1iaçao:
FTatr:ras

:

-

N40W-40NE
N4

0w-40r¡u (veios pegrnatÍtiæs. ccm. turt1Eli¡a)

NB0l^l-70N8

.

NsoE-SldrverticaJ.
NTOE-7ONW

Ns-Sr¡bverLlcal

.
"

Ponto 53

cranitóide bandado.

.

Folia$o:

N40W-20N8

Ffaturas:

N30W-20N8
Ep+-70s

N2ol{-Subvertica1
NS-SubverEical
N2

0E-SlrlcverEical.

N6 OW- TONE

Ponto

54

C'ranitóide.

Iotiação:
Ponto 55

N40W-30N8

-

Mignatitos intqrperizados i cbserva-se
nadâ e tu:maJ-i¡a "
Foliação: N40l^l-50N8
Þonto

um corpo

peUnatltico æm gïa

56

Biotíta gnalsse.
Folia$o: N20W-30N8
Ponto

57

Blocos rol-ados de granitóÍde bandado conr granada. O reler¡o é do
po pão-de-açucar.

tÌ

Ponto 58

Granítóide bandado.

Folia$o:
Ponto

N80E-30NW

59

franitóide

(bl-ocos r.olados)

.

j

i

-t66Ponto

60

franitõide

I rloliaçao:

bandado.

N50E-40NW

Ponto 61

Biotita gnaisses.
Foliação:
fYaturas:

N60w-50N8
N05!ù-505ìW

N40w-Sr:bvertical
NTOW-3ONE

N2OW-Sr:bverLical
Ìfi0E-6SNW
N5

OE-Sulcvertical

Ponto 62a

Biotita

ginaisses.

I,toliação:
Ponto

N80E-55NW

62

¡4etacongloÍprado (gnaisses) (ver descrição da lârnlla no Apenilice 2).

Foliação:

NI0W-50SW

FYaturas 3 N50E-Sdtvertical
N4oblL-70N8
N].OE_5ONW

N5OE-Subvertical
NTOE-65NW

N20W-75N8 (veíos de quarLzo)

Þonto 63

Biotita

ginaisses.

FoliaSo:

N80E-70NW

Ponto 64

cranito bandado (blocos rolados) .
Ponto

65

Biotita

gnaisses.

Foliação

r

N20E-30NW

I

.t

I

-

167

Ponto 66

Biotita

gnaisses.
FoJ.iação: N80E-50NW
Ponl-o 67

Biotita

gna.isses.

Foliaçáo:

N20W-35N8

a 1,5kn adiante:
Folia$o: N35W-3ONE
þ¡!e-qg.
cranj-tóide banclado; relevô tipo pão-de-açúcar.

Foliação: N6sw-Suùrvertical
Flaturas: N80W-50N8 (veios de quart

zo)

NS-5OW
N2OE-7ONW

N70E-40NI^j

N20W-Subvertical

Ponto

69

franitóide
Foliaçao:
Ffaturas:

ba-ndado.

N60l,1l:-55N8

N80W-70NE

(veios de quartzo)

N4@ü-Subvertica-L
N40E-Sr:bvert

ical

0E-Sr-i¡vertical
NS-Sulcvertical
N7

Ponto

70

franitõídes bandados.
Foliação: N60Ví-6ONE
Ponto 7l-

Gnanitôides bandados ccrn feldspa.to rosa.
FolÍação: N35If Subverti cal-

FÏaturas:

N70E-30NW
EI^þ80N
N2OI4-6OSìW

N5OE-sONW

NS-Subvertical
N40W-SubverticaI

-

Ponto

168 -

72

úrarnod(itos e biotita gnaisses bandados ccin granada.
rbtiação: N10W-70SW
fYaturas: N70W-25N8

.

NS-35W

.

N20W-50S-Í,I

N40I^l-20N8

Ponto

'

73

Biotita-granada gnaisse fÍnanente bandado.
Foliação: N80E-35NW
ftaturas : Etr{-Subvertical
N5OE-4OSE

N60l4t-75N8
EWu455
N4

oW-Sr:bverhi

cal

Nl-08-SubverCÍcalN2OW-7ONE

NSOE-30SE

Ponto

74

Biotíta-ginaisse intsr¡perizado.
FoJ-iação: N50E-50NW

fÏaturas : N2ow-Subvertical
.

N8ohl-Subverhical
Nf,OE-6OSE
NTOW-7ONE

NS-45Vr

Ponto

75

Ouartzc-Irlica xisto.

Foliação:

N50W-50SìW

Ponto 76

Biotita

gnaisse.

FoliaSo:

N30Ei-45NW

FÏaturas:

N40W-70S]W
N45WL-55N8
N4

OE-subvert-i

cal

-169-

Ponto

77

Quartzo nica

r,blÍação:
Ponto

xisto

N45VIL-40SW

78

Granitóide
FoJ-iação:

com

granada; relerzo tÍpo pôo-de-açricar.

N20E-40NW

Fontg 79a

Biotita gnaisse firnnente

bandado; relevo suavenente ondufado.

Foliação: N20E-40NW
IÏaturas ! N75E-BOS]W

.

N4OW-65SìW

N40E_Sr¡l:verb.ical
NI5E-sONW

N80W-Srll)verti.câ-l

Ponto

79

B-iotita gnaisse cataclasado.
Foliação

:

ftaLuras:

N50E-Sul¡vertical
N4

SW-Sr:bverti

cal

N35E-Subvertical
N80hI-8ONE

NS-60W

N2oW-Sulcvertical

Ponto

80

Protcmilonitos.
FoJ-iaSo

:

trlaturas:

N30-40E-75IJE
N4 ovl-

Subvertical

N5OE-Subvertícal
NsoW-Subvertir-aI

N2oE-Subvertical

Fonto

81

Oua.rtzÍtos rnicáceos.

Folia$o:

N20W-80N8

-170-

Ponto

82

Biotita

gnai.sse catacl-ástico (ver desæição de lâ¡rii-na no Apândíce 2)

Foliação:

N10E-35S8

FYatìlr¿ls: N2ff^l-Subverbica] (veios pegmatÍticDs)
Þonto

83

Quartzito ferruginoso, associado a xisto.
IblÌaçáo: N50W-25N8
Flaturas

.

:

30E-SubverLical
N8û!'l-Subvertical
N6OW-SubverLical
N

N5OW-5sSW

N20l{-SubverticâI (veios cle quartzo)
NS-30W (veios de quartzo)
POntÕ ö4

xistosa finânÊnte bandada e j-ntenperizadã,
Folia@o: N70W-40SìW
a 2km aðiante: bíotita gnaisse
Foliação: N50W-40N8
Rocha

Ponto

85

ouartzo xisto,
Folíação: NS-35E
Poìlto

86

Quãrbzito ferrugi¡oso intenperizado.
Fo1iação: Nl-08-20S8
Ponto

87

Oiartzito fermgjnoso e quarLzito
Fo1ia$o: N10E-30S8
fÏaturas: N30E-45SE

nricåceo.

Ponto 88

Quartzitos rnicáceos.
Foliação: N10E-20S8
Fraturas: N20W-I5NE (veios de qllartzo)
N10W-70SW (veios de quartzo)

.

- l7l -

N80W-Sr:bvert-icat
N70w-55SlI,\¡
N65V,r-70SW

El/É-Sulcverticâl
N20E-Sulcvertica I
N2Oltl-Sulcvertical-

N40I.l-Sürvertical

Ns-Subveltical (veios de quartzo)
N5OE_75S8

Ponto

89

Quartzito c1aro.
Foliação: N10E-25S8
a 300 ¡netros: biotita gnaisses.

Folia$o:

N10E-25SÐ

Ponto 90

Bíotit-a gnaisseé.
Foliaçâo: N10E-25SE
Ponto

9l
Bíotita gnaisses.
Foliaçåo:

N10E-25SE

Ponto 92

BiotÌta gnaisse.
Foliação: N50W-60NE
Flaturas: N10E-N50W - veios pegrnatÍticos
N20!ù-Subvertical
N8oE-Subvertical
N5OW-5ONE

Ponto 92a

guartzlto.
Foliação: N50W-15N8
Ponto 93

Qualtzito.
Foliação: N5OW-30N8

i

-17?-

ftaturas !

N30E-6

0NI/,1

N50w-SuÌ¡vertical
NS-6OW

N80V'I-SubverticalNSOE-7OSE

Ponto 94

"

Ouârtzito raicáceo muito fj¡¡o, de cor cj¡rza claro.
FoJ-iação:

N5ûW-35NE

3r!lgl9
Quartzito rnicáceo fj¡¡os.
FoJ-iação:

N50W-35NE

Ponto 96

Quärtzito.
Fo1iaçáo: N50W-15NE
Flaturas : Ns-Subvertical.

,

N50!,}-7
N5

5SrW

Ow-Subverti c¡ l

Ponto 97

Ouartzito rnicáceo de cor rosa.

Folia$o:

N4OW-20N8

Ponto 98

Ouartzito mlcáceo.
Foliação: N50W-25N8
Ponto

99

OuarL.zito ¡nicáoeo mrito fi¡¡o.

Foliação:
Ponto

N30W-25N8

100

quartzito branæ intørperizado.
FoJ-iação: N40W-30N8

Fonto 10I

. QuärtzÍto
FoliaÉo:

¡n-icáceo.
N2û^l-30N8

f

173

Ponto 102

OuarLzito

.

¡nicáceo.

.

rbliação: N20W-30N8
IYaturas: NsoE-SuÌ:vertical
N6OW:Sul¡vertíca1
NS-70W

Ponto

(veios de quartzo)

103

Quart.zito nicáceo.
Foliação: N30W-40N8
F?aturas: N20E-50SE
Ew-Sulcvertical
N20W-SubverticaL

Ponto

104

Quartz

ito

rnaciço.

Foliação: N30W-60M
Ponto

105

Quartzito rnacÍço de cÐr cj-nza,
Folíação: N30W-6ONE
Ftaturas: N80!V-80S]W
N6Ow-SubvertiÕal
NS-6OV,r

N2OI{-3ONE

Ponto

106

Quãrtzitos maciços.
Folì-açâo: N40W-40N8
Flaturas : Elv-Subvertic¡

l

NIOE-3OSE
EI¡ù-60S

N4ovt-80N8

NS-Subvertical
N20W-65SrW

NS-2OE
NSOE-8ONW

N4OE-55NW

-

-174-

Ponto I06a
Iqártrþres de cor ci:rza com dcù:ras. desarn6nicas coñ,'olutas.

Foliaþo:

N20l^1-408

Fratu.riìs 3 N40W-60N8

Ponto

107

IuámÞres.

FbJ-iação: N40w-20srw
ftaturas : Ns0w-SubvcrLical

.

N4OE-SubverEical

N2OÞSub!¡ertical
N3OE-6OSE
N60vtr-75SW

Ponto 108

Argil-itos i ntørper izados e dcbrados.
Fotiaçáo:

NIOW-15N8

Ponto I09

Argilitos interrçerizados.
Foliação: NS-108
FYaturas:

:

EVI-75S

N30W-80NE
N30W-55N8
N4OE-7OSE

Pôntô I l0

Argilitos intønperÍzados.
Foliação:

NS-158

FYaturas:

N20W-60S]W

N65V'}-305W

NSOE-7oNW

(veios de quartzo)

N3OE-5ONW

Þonto

ILI
Argilitos lnterperizados.
Foliação:
FTatì.[as

:

NS-30E

Ew-Subve::tica]
N3011-2ONW

_ 175

_

N80E-Subvertical
Nl-08-55S8 (veios de quartzo)

Ponto

.

ff2

Argilitos íntqperizados.
Foiiaçlirc:
'

trtaturas

:

N10W-15N8

N60W-Su1rvertica1

EW-Subvertical
N10E-75NI{ (veios de quarLzo)

Ponto f13

Ärgilitos iltenperizados.
Foliação:
FYaturâs

:

NI0W-50S8

Eï¡-Subvertical

Ponto ll-4
CaLcãreos

Ídcrocristali-nos de cor ci¡¡za.

Folia$o:

N10W-25N8

Fraturas

:

N70W-Subverti.calN3OE_50SE
N2OW-5sS]W

Pôntô

Ponto

ll5
Argilitos

i-ntonperi zados

Foliaçáo:

NI0l,r-20N8

i

1l-6

Argilitos j-nterperi zados.
Ib1iação:

NIOI.^ìLSONE

:

Eli¡-Subvert

Flatul:as

ical

N7oW-Sr¡bvertícal
NIOE-75S8
N20W-50SW

PonLo

(veios de quaxtzo)

lI7
Argilitos intoprizados.
Fbliação:

N10W-30N8

Ponto lL8

Àrgititos intanperizados.
Foliaçáo:

NSOE-20S8

N8OW-Subvertícal
N3OE-7OSE
E\,i¡-75N

N30E-2OSE (veios de quartzo)

Por¡to

119

ArgilÍto intørperizado,
Foliação:

N10E-20S8

E:fiÞSr¡bvertical

,

NSOW-5sSW
N2

OE-Sulcvert Ìca1

N5OE-4OSE
N2OE-4ONW

N2OE-40S8

Ponto

(veios de guartzo)

120

Argilito intøçerizado.
Fo1iaçao: NS-508
Ponto 12I

Argilito interperizado.
Foliação:

N10E-20SE

Ponto 122

Argilito

ìntarq:erizado.

Foliaçao:

N20E-fOSE

Ponto I23

Argilito intøçerizado.
Foliação:

N30E-30S8

Þonto 124

Argilito hterperizado.
fbljação:
FYatu.ras

:

N45!{-35NE

E!ü-Subvertical
N20V\¡-65N8

-176-

N40W-SìrbverEical (veios de quartzo)
N50E-SubvcrticalN80W-75Srl/,l

Ponto f25
Corpo pegmatitioo.

Direção:
FYaturas

N4OW

:

N8

OE-Sul¡vertical-

NS-5OW

N20W-60S[{

Ponto

(veios de cristaÌs de guarbzo)

126

Argilito

jrtemperizado,

Foliação:

N10E-40SE

Ponto 126a

.ArgiLito irtorperizado.
Foliação: N10W-10S8

ftaturas:

N2û^]-75SW

N2oE-St:bvertical
EI,¡-80S

Ponto 127

Argil-ito intøq)erizado.
Foliação:

N45W-55UE

FYaturas:

EW-75S
N2OE-6ONW

NI0W-70SW
N40l,l-40SW

'

(veios de guartzo)
(veios de quartzo)

Ponto 128

ArgÌlito

intenperi zado.

Foliação:

N30W-35N8

N40E-SubverLical (veio de quârt.zo)
N2OW-45SW
N50l¡¡-70SìW

Ponto I29

ÄrgíIito jntsqrerizado.

-

Fotíação:
Fraturas:

l7B -

NI0W-35N8
NS-80S8

N6sw-Subvertical
EW-

Subvertical

Nl-08:-Sr¡bvertical (veios de $tartzo)
Ponto I29a

Argilito

intenSærízado.

Foli.ação: N10W-30NE
lYaturas : NI0W-SubverticalN2OE-6ONW
N80l\1-75SrVù

N80E-Subvertical
N20l^¡-Subvertical
Ponto 130
Calcãrebs cinza escuro com cal-cita r:ecristalizada.

Foliação: NIOE-3038
lÏaturas : N8ow-Subverbical
N20V,¡-70N8

N20E-65SE
N60t{-755ìW

.

NSOE-2ONW

Pcnto f3I
Calcãreo i-ntenperÌzado.

Foliação:
fYâtrrras

:

N65W-15NE

N8ow-SubverLical

Ns0w-Subvertical
Ponto

132

ArgiJ-itos intønperizados øn veios de quarEzo.
Pont¡

133

Cal-cãreo ci:rza escuro.

fUliação:

NI0E-25NW

Ponto 134

Argilitos

intonPerizados

rtotiação:

NS-ISNW

-179-

Flaturas: N8oftr-Subvertical
N2OE.4OSE

Ponto I35

ArgiliÈos intønperizados.
.tþ1raçao: N6OW-f5NE
'

fYaturas:

NSOW-75NE

NTOE-6OSE

N2OE_8ONW

NsOE-Subvertical

Ponto 136

Argilitos irtenperizados.
Foliação:
FYaturas

:

N40W-15SìW

N8ow-SubverticalN3oEÞSubvertical
N05w-8osw

Ponto 137

.

Calcãreo cl¡za escuro.
Foliação: N10W-15NE

¡låturas:

N50W-50N8

t{S-458 (veios cìe calcita)
NSOE-45S8

Ponto 138

calcáreo cinza escr:ro.
Fbl-iação: NI0W-15N8
FYatu.ras: N80W-505W
N2OVt-50SìW

NTOE-4OSE
NIOE-6ONùI

Ponto I39

--

**rrao i¡teuperizado.
Foliação : Nl0I+- l0S1¡¡
Ftaturas:

N30E-65SE

NS-608

N4oW-subvertical

-

ì80 -

N05l^t-80N8

.

NSOW-7OS]W

.

N60V,]L60NE
N2OW-6ONE

.
Pgnto l-40

foran errcont¡ados afloranentos i relevo plano; solo argiloso,
venÞlùo escuro a amarelado.
Näo

Ponto

141.a

Ärdoseas

t

¡4ireração Vale do SoI.

Þonto 14I

Quartzito c-i¡za cla.Io, rnicáceo, maciço.

rcrlia$o:

EW-45S

Flaturas 3 N80W-65SW
N50W-7oSìW

N2OE-Subvertica-l
N20W-80SrW
N2OE-3OSÌW

Ponto I42

Bíotita gnaisse (ver descrição de lânina no Apôn¿iæ 2).
Fotiação: NIOI,í-3ONE
Ilaturas 3 N8ow-Sulr/ertical
Nlow-subverbical (veios granÍti@s f j¡os)
Ponto 143

Biotita

gnaisse.

Foliação:

N70E-20S8

Ffatu.ras: N70E-75S8
N4OE-8OSE

N20E-50NW
NO5W-6ONE
N2OW-4ONE
NSOW_5ONE

Ponto

144

l,letavuLcãnicas -

- t8t -

Foliação:

N40W-60SW

:

N80v,l-60sìw

rYaturas

N40E-Subvq:tical
N2oD-Subverlical
N3OE-7sNW
NSOW-SONE

Ponto l-45
Não fora¡n encontrados âfloramentos

i

griinde quantidade

de detritos

de pegnatito no sol-o.
Ponto

146

Possante veÍo pegmatítico.

Direçao:
Flaturîas

N60E

:

N70l'i:Sulovertica'1
N4OE-30SE

N2Ow-Sulcvertical

Ponto 147
Metavulcânica n:ilor::itizada (ver descrição de lânina no ryËndice 2)

.

Foliaçáo:
Flaturas:

.

N80WL75SW
N4 Ot¡I-St

tlcvertical

N4OW-45N8
NTOE-4ONW

,

N4OE-65NW

Por¡to 148

l"letarmlcânica ¡n-il.onitizada e grande guantidade de
titos no sol-o.

rolia$o:
Poûto I49

N45V{-55SìW

'

l@tavulcånicas; ni¡a de agalnatôlito.

rbliaéão:

N40[^¡-55SW

ftaturas:

NS-55W
N6OE-6sNW

N50l^lL55SW
N70E-3oNW
N20W-70SrW

N30E-SubverLical.

.

t-

detritos

de pegng

-

lB2 -

Ponto I50
luletavulcãnica

EÞliação:

N40I^1-85NE

fÏaturas:

N80W-45NE (veios. de quarltrzo

'

preto)
N40w-Subvertical (veiós de quartzo preto)

Ponto 151

intenperiz ada
N2O!'ilsubvertical

I4etavu lcã¡uica

:
Flatìi.ras !
FoJ-iação

N70E-60NW
N2OVi-55N8

.

N3OE_IsSE

N40W-su]¡vertical
N6OW-55SW

N4OE-Subvertical
N3OE-55NW

Ponto 152

Inþtavulcânica milonitizada.
Foliação: N20W-70NE
ffaturas : N6 Sl,i-Subvertical
N3OE-SubverLical
N2OW-3OSW

.

N30E-50Nvr

(veios de qr:artzo)

tliow-roNu
Ponto

153

l

tranítóide feucocráticc

cDm

carbonatos (ver de.scïição de lânrìla no

AÉndice 2).
FYaturas: N20w-75N8
N5OE-35N8

N35W-45SW
N2Ov'l-45sìw
EW-70N
N8OVt-45SW

Ponto

154

MeLavu1câ¡rica.

(veíos de ðal-cita)

-

Foliação:

'

tB3 -

b'!tI-45N

FTaLrras:. N10W-40SW (veios de quartzo)

Þonto 155

I4igmatito (ver: deseição de tâ¡ci¡ra no npânaice 2) .
Ponto

l-56

l4igrEtito.
Foliação: N60W-40N8
FYaturas

:

Ð\r-Subvertical
N5OE-Subvertic¡l
N2OW-65NE

Nl-08-Sulcverlical
N401,{*80¡ÍE

(veios de quartzo)

Ponto l-57
¡4igmatito.

.

Foliação:

NI0W-50N8

Flaturas:

N40E-70NW

.

N7OE-Subvertical

.

N45!V-7OSìW,

EW-Subvertical

Ns-Sulcvertical

.'

Ponto 158

*rr*".
Foliação:
Fì.aturas

:

NI0W-30SE

N2Ow-Subvertical
N4OE-7ONW
NSOW-2OSW

N4OW-4ONE

(veios de quartzo)
N40W-35N8 (veios de quartzo)
N20W-20SI,ü

Ponto

159

lvti$natitos

.

r.'oliação: N60W-35SW
Fraturas: N4ol¡ù-Subverticaf (veios pegmatíticos)

l84 -

Ponto

160

Não

fol

enæ¡rtrado afJ"oraru:nto; solo argitoso verde escuro.

Ponto l-6I
¡tetavulc.ânica .

Fo1iação:

N05I^I-40Sbl

r

N40[\I-AONE

F?al-uras

NIOE.-75NW
NTOE-60NW

N4olÈsubvertical
Evir-35N

Ponto

162

¡{etabasito (ver: descrição de lånr:ina no A¡Ëndice 2).
Foliação: N80W-80N8
rlaturas : Nlol,;l'-Subvertical
N3OE-7ONW

¡vp45N

_Pq!e_19æ

I'letavulcânica

Foliação:

NS-60NW

Ponto 163
Metavulcânica.
. Fol-iaçao: N35E-6

5N!Ù

FÏaturas: N10E-70S8 (veios de gua::tzo)
Ponto 164

!þtavul-cânÌca rnilonitizada.

Foiiação:

NIOE-55NW

Ponto 165

'

Biobita gnaisse.
Foliação: NS-35$I
FYaturas:

N4

01,,1-Subvert

ical (veios de quarhzo)

I

¡

Ponto

L66

Biotita

gneisse.

Foliação:
Ftaturas:

N40W-30S:W

N75W-60N8

'

N40[4l-Subveruical (veiòs de qr:arLzo)
N5OE-Sr:bverLicaf
N40W-15SW

N10E-25NW
N70!ù-20SW

N70E-75NW

N20tiV-SulcvertÍcaI

Ponto f67

Biotita

ginaisse.

Foliaçáo:

N80W-50S]W

:

N55E-85N1^ù

FYatura.s

N70E-45NW

(veios de guãrbzo)

N20w-Subvextical
N40Þ10S8

.

N70w-65sìw

Ponto 168
gnaisse.

FolÍaçáo:

-*tar

FYaturas:

N80E-55NW
.

N50E'-55NW

N40vf-Subverhical-

.

N6OW-Subvertical
N2OE-65NW
N7OE.-65NW

Ponto

169

,Quârtzito.

Foliação:
Ffaturas:

N70E-60NW
NS-70W
NS-20W

.

N20B-70M
N50E.65SE

-

186 -

¡gllg_y0.
Itigmatito j¡tsrPerizado.
FbJ-Íação: N60E-70NW

Polto I7t

1- Itabi:ito.

. Foliaçäo: N50E-35NW
FTaturas : EïI-SubverticalNIoW-Subvertical
N25E-70SE

N50E-Subvertical

2- Fílito ci¡za claro.
Foliaçao:
Fratu.ras:

N50E-35NW
N70W-85N8

N35E-75SE

N20\^¡-sricvertícal.

3-

ferrífera intãnperizada.

Formação

Fb1iação:

N25E-50NW

Flaturas:

N20E-55S8

4- Ouartzito
Foliaçäo:
I''raturas:

micãceo.
N20E-70NW
N10E-70NW
N80!ù-60Shl

5- Quarhzito fermgì¡oso
FoJ-Íação:

lÏatura,s

:

Nf0W!-4OSìW

NS-Si:lcverLica-l

N80l¡I-Sr¡bvertical
N80!'¡-80N8
N4OW-75NE

6- QuarLzito micáceo grosseiro.
Foliação: N30I/'I-45NW
FÏatrlras: N40Þ70SE (veios de quartzo)

7- tJiotita

gnaisse

"

FÞtiação: NS-45N

ftâturas:

N35I^]-BONE

,l
I

-

rB7 -

NTOE-6OSE

.

N5OE-35NW

N2OE-45S8

Pc'nto 172

. Itabirito.
FoJ-iação : E['iLSubvertica-L
Ffaturas:

NS-80S

N70W-SubverEical
N6OE-60SE
N55W-40SW

Ponto

(veios de quartzo)

173

Filito

intenperizado,

Ponto 174

Filito finanente bandado.
Foliação: N10Þ45S8
Ponþ

175

Filito.
Foliação: N20V\I-4OSìW
EYaturas:
Ponto

N30Wt-20sìW

:

(veios pegrnatiticos)

176

Ouartzíto ferrugi-noso.
Ponto I77

I
',

*rrao

fermgirroso.

Ibliaçáo:

N80E-45S8

Ponto 17ia

Itabirito.
Iblia$o: NS-70W
ffatur'as:

EI¡I-75S

N10E-75SE

N7O.t-subverticatr
N5OII-55SE
NTOE-6sSE
EW-35N
N 2 OE- SONW

N20W-6oSW

I

IBB

Ponto l78

'

BioLita gnaisse
Foliação:
Ftaturas:

bandado.

NS-50S8
N70E-70NW

Ponto I79

Quartzito nicáceo.
Foliação: NÌ0E-40SE
Fraturas

:

N60w-Subvertical
N3OE-45S8

Nl0E-65SE
N80l^l-75NE
NTOE-8ONW

NS-60E
N2OW-7ONE
EL\I-3 0N

Ponto

180

r-l.lto.
Fbtiação:
¡

N40Ð-80NW.

Ponto 181

Filito.
Folj-ação: NI0E-45S

Flaturas:

N40E-75S8
NSOW-75S]W
N2 0Vl-6 ONE

Ponto 182

Filito.
FolÍaçâo:
Ponto

N10E-55S8

183

Fitito.
FolÍação:

N20W-I5NE

Ponto l-84

Biotita

gnaisse.

Foliaçáo:

.

N10D-35SE

'I

-

Fraturas

.

:

.l89

N60!!:Subvertical
NSOW-25NE

NO5E-55S8

N20w-Subvertical
Ponto

185

Quå¡Lzito f ilnaÍente bandado.
Foliação: N20W-60N8

Flaturas:

.

N80W-25NE

NO5E-55S8
N2 fr,ù-

Subver

tical

Ponto I85a
Oua-rt.z

ito.

Foliação:

N20I{-25SW

Pônto l85b
OuarLzito.

Ebliação:

N50E-2OSE

Ponto f86

Biotita

gnaisse.

Foliação:
FTat\rrãs:

N40W-60SW

N30E-80NW
N20l'¡-70srw
N50W-30SrW

Ponto I87

Bioulta gnaisse.
Folíação:

N20I4t-50Sw

Ponto 188

BioLita gnalsse cataclãsLico.
Foliação: N15E-50SE
[Yaturas: N20E-40NW
N5OIJ-8OSE

gonto

18.9

Anfi¡olíto.

-t90-

:
FYaturas :
Foliação

EW-SubverLical

Ev{-SubverticalN30E-Subver tic¿_l
N70W-4ONE

.

N2OW-6ONE

Ponto 190

¡[igmatito heterogêneo.
FoJ-iação: N25E-35SE
Flaturas 3 N7OE-Subvertical

.

N40W-Subvertica.f

Ponto

f9l

ij¡olÍto nr-i lonitizado
Folia$o: N101,ü-50N8

Anf

Ffaturas:

.

.

NS-408
EI\I-7ON

N35I{-35NE

Ponto l-92
¡4igrnatíto heterogêneo

Foliação:

nilonitizado.

N20W-60NE

Ponto f93

Ouartzito rnicáceo.
Foliação: N20W-75N8
Ponto 194

Quartzito ¡nicãceo.
FolÍaçào: N20E-55S8
fYaturas: N40E-60S8
N85W-Subvertical

,

NTOW-7OSW

N20E-55S8 (veios de guartzo)

Ponto 195

Quart.zito micáceo (ver descrição de tâmj¡a no epêndice 2).
Foliaça.o: Nl0E-30-sE
FYaturas: Nl0l]-Subvertical (veios de quartzo)
N70E-65NW

- l9l

-

Pontô 196

BiouiÈa gfnaisses.
Ftoliaçáo: N10E-40SE

Ftaturas:

N70E-30SE
N50V,1L 75SrW

E[ËSubverLical
NS-Subve-rtical
N5OE-3ONW

Þonto I97
C"ranitóide irrternperí zado
Ponto

198

Quartzito rnicãceo.
Foliação: N20E-65NW
F:raturas: N2oE-SubverEíca1 (veios de quartzo)
Ponto f92
Dique de basafto (ver descrição de tâmi¡a r¡c epê¡dice 2).
.

Díre$o:

N?0W

Ponlo 20ó

Biotita xisto., de ær
Folíaçáo:

verde.

N3pE-4sNvr

Ponto 20I

Quartzito nricáceo.
Fo1iação: N05E-50NW
Ftaturas : N8ow-Subvertícal
qgntg 202

Blotita

gnaisse.
'Fo1iação: NI-5E-50NW
FÏaturas

:

N60w-Stirvertical

Ponto 203

Biotita

.

ginaisse.

Foliação: N20E-55NW
Fraturas: N20E-SubverEical (veios de quartzo)

-t92*

Ponto

204

Qua.rtzito.

rbliação:
Flaturas:

N20E- 55NW
N20W-65NE
N 701¡/y-7

,

5SI\I

N4OE-3OSE
N2OE-sOSE
N5OW-65Ntr

3eÈe_299

Grarlitóide i relevo tipo pão-de--açúcar.
FoJ-iação: NTOE-3CISE
Ponto 206

'

Biotita

gnaisse bandado.

Fbliaçãr::

N40E-40[W

Mina em formaçáo

ferrífera.

Pc'nto 208
¡o:fìraçao terrJ-tera.

Ftrliação:

N]-58-4ONW

Ponto 209

franitóide (blocos isolados); relevo tipo pão-de-açúcar.
Ponto 2I0

Biotita

gnaisse.

Foliaçäo

:

N60W-

30SrV'I

Ponto 2f i-

BiotÍta gnaisse.
FoJ-iação:

N60W-3OSìW

Ponto 212

Biot.ita ginaisse.
rbliação: N20W-45SW

-

193

-

P_onto 213

OuarLzito.

' Iblia$.o:

N201,,1:40SW

Þonto 214

Biotita gnaisse.

'

Fo1iação:

N20ll.-30NW

Pontó 215
Basal-to (ver descrição de l-åmj:ra.no Apêndice 2) .
Ponto

216

Qrartzito.
'l'ol-iação: N40E-55S8

lÏaturas : N60w-Subverh.ical
N3oÐ-Subvertical
N70E-Subverhicåt
N20ü1-20NE

,

(veios de quartzo)

Ponto 2l7

--ir-*a.

gnaisse.
Fo1iaçao: N50E-75S

Ponto 2L8

Quartzíto ¡nicáceo.
Foliação: NS-45W
Ponto

219

I\bscavíta quartzo rdsto (ver deseição de l.âmina no Apendice 2) .
FbJ-iação: NI0E-20NW
fÏaturas : NSow-Subvertical
N3OE-65SE

'

Ponto 220

Quartzito micãceo .(bloocs colados)
Ponto 22f

Biotita

gnaisse.

I,bliação:

N20D-30S8

.

-194-

P_'o"@__?2è

Biotita gnaisse.
fbliação: N2OE-55S8
Po"19-?33.

Quarbzû-trosccrvita :risto (ver descrição de lân¡-ina
Foh.ação: N40E-50S8
ItaLuras : N 4 0l;,i!b\bvert-i cal.
N8

.

Ol'l-Subvert ica.l-

N2ów_60s:w
N].OW-75NE
NTOE-65SE

lottto-2?-l

gnìatito catactâstioo.
Fbliaçáo: N30W-30N8

lvti

FYatu.ras: EW-70S (vei.os cìe quarLzo)
Ponto 225

*"rto

branco.

FoJ-iação: N20E-55S8

Pontþ

226

Biotita

gnâisse.

Foliaçao:

N2OE-55S8

Poll-'jò 22'7

Biot j.ta gnaisse j-ntqûperi zado
PonLo 228

j-to
Foliação:

Quartz

nricáce<t.
N05¡]-55NW

PÕntô 229

Iquscovita-qraïtzc¡-)clsto,

Foliação:

N15E-35NVi

Ponto ¿30

QLrartzitô ¡nj.cáceo.

trc>

A¡Ëndice 2) ,

-195-

Foliação

r

F?aturas:

N20E-60NW
L+l-25N
Nf

0E-SìllcverLical

N60W-80SW

N2ow-Subvertic¿-t

Ponto 23I

Biotita xisto.
Foliaçäo: Nl0ll-60NW
ftaturas : EW-Subvertica 1
N10E-60N{^I (paral.elas a foliação)
N60l,it-30N8

.
Ponto

232

-

*ura.rrto

ruicáceo.

Foliação:

NS-45W

Ponto 233

'Biotita gnaisse (blocos
Ponto

rol-ados) .

234

Quarhzito ¡nicáceo.
Foliação: NS-60W
FÏaturas : N80W-Subvertical
N50E-SulcverLicaf
N20l^t-8oNE

Ponto 235

ltignatito (blocos rolados).
Ponto 236
Ouarb.zito ¡n:icáceo.

Iblia$o:
fYatì.¡ras :

NS-60W
N30E-75SLI
N70E-75NW

USOW-Su¡vertÍcal
Ponto_ 237

Quartzito nj-cåceó.
Foliação: N10E-40NW
t
l

i
i
i
1

-

196

Po4to 238
Mignat

ito

het-erojôneo.

Fo1iação: NI0E-40NW
rrat-.tlÏðs: N50E-70S8
N2OW-8O'NE

hnto

239

Quartzito micáceo.
Fo1iaçãr::
FYaturas:

N20E-45NW
N70E*60NW

N4ow-Stùverticaf
N2 0E-

6

5N\.¡

Ponto 240

Ouartzito nicãceo.
Fotiação: N20E-45NW
Ponto 24I

Ouartzito nicáceo.
Foliação: NS-4oNW
Ponto

.

242

Quartzito
Foliaçáo:
FYaturas:

¡rü-cáceo,
N20E-50NW

N50!'ì-15S8
NIOE-8ONW
EI^I- 75N

NS-50W
N2OWL3ONE

Ponlo 243
Quârbzito micáceo.
FÞtiação: N20E-50NW
trtaturas : NI0W-SubverLicaI
N6ow-Subvertical
N50D-3sSE

NS-758

I

-

'I ô't

tJt

:

P.onto

24 4

Granitóide atterado.
Foliação: N30E-45NW
Ponto

2,jl_5_

Granitõidc; r.eler,o tipo pão-de-açüca:r.
.L,onto 24b

crani.tóide (ver descrição da
Foliaçao

:

Lá¡ni¡ra nc Apênd.íce 2).

N2Crr^L 4 OS:W

þ!".e4i
Granitói.de; relerzo tipo pão-cle-açúcar.
Por]to 14ö

-

Or"r"Ur-de bandado.
Fo1iação: NI0E-45S8
FTaturas; N70W-80N8
' N2 OW:SuÌ¡vertical
EVÍ-50S

.

N4OE-4OSE

:

N70E-60S8
NS.55E

Polrto 249

Granitõide.
Fo1iação: N10E-40S8
¡Yaturas r N10E-30S8 (veios de quartzo)
NIoE-f5SE (veios de quart zo)

'

N20w-3osrw

N80W-Subverti.câ-l
'N2oW-408
Ð\I-70S

NS-758
70E-75SI].

NS-Subvertícnl-

¡

i

l9B

Ponlo

250

Biotita

gnaisse.
Foli.ação: NS-358
Fonto 2q!

Biotita

qnaisse.

Foliação: NS-35W
¡laturas : N40E-Srtbvertical
N6

.

Or^t-Subverhi.cal-

N80l¡ü-Subvet:ticä_l
Ehl_60S

Ponto 252

*atr-

gna-isse.

Fo1iação:

N50W-40NE

N40E-55SE
N3 OW- 7 5NE

,

N40W-75S]W

N7OE.-50SE

'

N20Vi-70NE

Polto_253

. BiotÍta

gnaisse.

Follação: N40W-20N8
llaturas 3 N10E-Subr¿erEical
N2OW-75N8

N70E-SulcverlicalN10W-50S:W

Ponto 254

Biotita

gnaisse.

Foliação:
Flaturas:

N40W-30SW

N50W-70S{

N4orF6ssrl
NTOE-5OSE
N2q^1-20S!'r
N2OW!.60SìW

I

I

-199-

)

Ponto 255
GcaniÈóide; relevo

Fblia$or

N10W-35S:W

Fïaturas:

f:,W-75S

tipo pão-de-açúer.

N3OE-8ONW

.

N40Ví-35N8 (veios de quartzo)

N50E-Subvertical

3erþ_2lg
Granitóide.
Foliação: N30E-30NW
Ponto- 257

AnfibolÌto.
Foliação: N20E-55N!{
Ponto 258a

Basaltos.
Ponto 258

QuarLzito

rnicácr¡o.

:

Foi-1ação: NS-35S8

Fraturas: NloE-Subvereicais (vej.os de qua.rtzo)
N4oE-55NW
NfOE-5OSE

N2or{*80N8

Ponto

259

AnJibolito.
Foliação: N20Þ50SÐ
Po:nto 260

QuârtzÍto ¡nicáceo.
lbl-iação: NL0E-30SE
Ponto 261
Oua.rLzito ¡¡ricáceo

c anaisse,

Foliação: NI0D-30SII
Flaturas no 911¿tisse ? N70lì-Suh,verb.ical-

-200-

N2

Ow-Sul:vert i

cal

N50¡i-7ONVí

N30E:3sNW

P.c¡'rtc 262

Granitóide.
Foliação: NSOW-35SI,Í
[Yatrrras

:

N70w-SrìJtr\/qrtical
ET^t* 3

.

55

NS-70N

Donta 262a

Gra¡itóide"
Ponto 2ql

QuaÌ:tzito
Foliação:

nrj-các.eo.
N10WL40SìW

Pontg264

Biotita gna-isse.
' FolÍaçäo: N20E-25S8
Ponto 265

' Biotita grraisse intorpo:izado.
Ponto 266
Gra¡ri-tój.de bandado;

relelo tj.po

pão-de=açúcar.

Fou,ação: N40lir-45N8

3e!&e.lgz
C,ranitóide.
Foliaçáo : N20W-Sr¡bvertical
Ponto 268

ItabjJito e quartz.itos
Foliação:

"

N40W-30S!,J

tbl-j.açao no qua-rtz j.to:

Fonto

nr-icãoeos

N20E*35NW

269

Itabi¡ito.
I'oliação:

N50II-30N1Ì

j

l

:.rL{ì

i

-201 -

Ponto 279

Quartzito gxosseiro.
Foli.:ção: N20D-35r.rh'
Fratura,s

:

N7OE-Subvertical
N5OW*Subverticaf
N20W-Subverhical
NsOE-7ONW

Ponto

271-

Ouartz

j-to

Foliação:

nr-icáceo.
N50E-30NW

39fÉe_22

Itaþirit¡.
Foliaçãc':

N10W-30S\^I

Porfta 273

l.ta.Þarrto.

Foliação:
Ponto

N70E-30NW

27 4

Anfibolito intsrperi
Foliação:

z

ado

N50E-30NW

FYatu-ras: N2OE-4OSIi (veios de guar-tzo)
NTOE-SubverEical- (veios de quarLzo)

Ponto 275

Ponto

ouartzito

mj.cáceo.

FolÍafo:

N40!,iL25NE

276

QuârLzÍto n¡:icáceo.

Foliaçáo:

N40WL-25HE

Ponto 277

Ànfjbofito (blocos iolados)
Ponto 278

Biotita

griaisse.

foliação:

N20W-25NII

.

-

202

PontÖ 279

Biotita gnaisse finanìente
Foliaçâo:
Ponto

'

bandado.

N2Ûl^¡-25N8

280

¡tignatito heterogêneo mm diqrle de diabásj.o (ver descrição no A¡Ém
dice 2),
Foliação: NÌ58-40SE
Fbätur¿ìs

:

N?0E-Subvertic.ä1
.

NBOW-35N8

'

N40t.ir-60shl
NTOW-5OSW

N20D-6 OSll

(veios de quartzo)

N6OE-7OSÐ

'

NsOE-3ONW

NTOE-75NW
N6 0W!1sSìf\T

NTOE-6OSE

NS-258

3e$s:-ql
Iti gnât

ito

FolÌação:

heterogêrreo.
N20E-20S8

Ponto 282
Migmatito heterogêneo dobrado"
FoJ-iação: N].OW-3ONE

Flaturas:

N6OW-8ONE
NTOE-8ONW

NS-45E
ET{-75N

N2t^l-70SW
N2OIT.'65SE
N2OW-15NE

PônLÕ 283

Biotita gnaisse ccrn mrúto quartzo.
tblia$o: N20U-40S8

-203-

Ponto

284

Quârtzito
f.bIiação:
FtaLuras:

nr-j-cáceo.

N30E-30S8
N40E-7óNW

(veios de qr:artzo)

N80W-Sul:verticaf
N4OVt-60N8
N3OW-8OSW
NBOW-BONE

N20!'1-40N8

Ponto 285

Biotita

gnaj.sse fjnarnente bandado e lrlignÞtj toÈ

Foliação:

'dobr.ao=.

N50Ð-60S8

Ponpo 286

Biotíta gnaisse.
Foliação:

N20E--30NW

P.@._?gz

Bíotita gnaisse.
Fo1iação:

N05E-35NW

Pgnto 288

Biotita gnaisse f,inanente
Foliação:
FYaturas

bandaclo.

N50Þ35N\{

:

N5OWlsulcvertíe¿l

N8Ovl-Subvertical
NS-708

Por'¡to 289

Biotita gnäisse banclado.
FolÍa$o: N4OE!3OSIì
Pônto 290

--ã*ro-*r"-.
Foliação:

N70B-30S8

Ponto 29I
9r¡ârt?o-x

Ib1iação:

i,s

to.

l¡tOW-30NIl

¡.'l'

.....

l'¡o:l

-244"

Ponto 292

Quartz.it¡ ínterper:izado.
PonLo 292a

G¡aisse interperizado.
Ponto 293

'

Filito.
Folíação:
Ponto

Nt0l'ùt-20N8

294

Anfibolito
Foliação:
Flatr¡ras:

bandado.

N50E-30S8
N55W-80N8
N2OW-75SìW

NTOE-15NW

E¡-75N

Ponto 295

Itôlcirito.
FoliaSo: N70E-20SE
Ponto 296

AnfibÕIito.
Foliação: E!!'25N
Flaturas

:

N7OE-SubverÈ.ical
N40W-7osl,r
N3OV\T-65SW

N20E-Subvertical

@-ëz
franitóide,
Folíação: N60E-35S

Flaturas:

N60E-'35SE
NS-55V,1

N3OTI-65S8

.

N20W-55S1¡]

N20E-65NW

-205-

Ponto 298
Quar:tzito rn:.cáceo e

Foliação:
Flat\x.as:

quartzito f'eriugi¡oso.

NS-30W
N40W-6CìNE
NSOW- 75NE

N2OE-Subvertical

Polto

299

¡btaûÞrfito pelÍtico íntenperizado.
,

Foliação:

N35l^l-25N8

Ponto 30g

Granitóide (¡:aredões)

.

Pon-to 391
Rocha básica l:andada.

Foliação:

N50W-70N8

Ponto 302
I'letavulcãnica.
Fol.i arSo: N70E-Subvertical
Ponto

303

Irletavulcánica (blocos rolados),
Ponto

394

O¡artzito e conglonerado.
Foliação: NI0h7-50S8
FTaturas: N40E-60S8 (veios de quarLzo)
N70W|-70SW (veios de quarhzo)
'
N808-45NW (veios de quarhzo)
Ponto

305

' Oraltzito
Fbliação:
Ponto

nri-cáceo

"

N30w-45N8

306

lletavutcånica e quårtzito ferruginoso.

Folirção:

Nl0!+-55N8

-206-

Ponto 307
Quar-Lzit-o ferrugincso.
Foliação: N10E*45S

Ponto 308

*r"
Ponto

(blocos rol-adc¡s) .

309

Kisto (blocos rolados).
_Pe!!e

J1.0_

Biotita gnaisse f j-narne¡r te bandado.
rbliação:

N20E-40S8

Ponto 31f

Granitói.de (bloòos rolados).
Ponto

312

I4etavulcânica.

Folia$o:

N10E--40SE

PÕntô 313

Bj.otita gnaisses bandados.
FoliaSo: N20E-5OSE
Flaturas: N70W-55N8 (veios dê quartzo)
N20W-Subverti..cais
N2OE_6OSIJ

N4OE-55NW

NS-65W

Ponto 3I4

Xisto,
FolÍação: N20Þ45S

¡laturas:

N30E-80S8
N80\4-60î{E
N50I/,lL25SE

Ponto 3I5
Xl-sto.

.FolÍação:

NI-5E-60SE

-207-

'

Eratura.s:

N7

0w-Subvert ical-

N80!+-60N8
NTOE-65S8
NsOE-2ONW

Ponto

316

Xisto.
!bJ-iação: N10E-40s
Ponto 3I7

xi.sto.
Foliação:

¡laturas

N30E-55SE

:

N4ow-Subverticðl
NS-65E

Etril-SubverLicâl

Ponto 318
Formação

ferrífera.

Folia$o:
Ponto

N40E-60SE

3l-9

O:artzito f ernrginoso.
Foliação:

N30E-50S8

Flaturas:

EVI-25S

(velos ae 6riao de ferro)

NO5WL-45NE

N4OE-7ONW
N2OW-7ONE

Nl0F35NI.4l

N80!$-Sr¡bvertÌca1 (veioà de quart-zo)
N50!,jL-6 sSrW

(veios de quar^tzo)

N60I,ù-20N8

,

Ponto

320

Xisto.
Foliação:

N40E-40SE

Ponto 32I

filito interc¿Iado
Foliação:

N45E-2558

com

quartzito fùr).

Ponto

'
'
Ponto

322

Itabirito.
Fo1iação:

N40E-15SE

323

Anfjbolito (ver descrlção de lâmj¡ra no Apêndice
Fol-ia$o:
IYatr:ras

:

N30E-25SE

N40b]-SuloverLical
N50E-80Nt/r
E1^¡-808

N70W-5SNS

NlSFrSulcvert

ical

NS-60W

N35E-35S8

Ponto

324

Biotita gnaisse.
Foliação:

N50E-40S8

Ponto 325

Bíotita

grraisse milonitizado ccxn pequerDs veios de

Foliação:
Ponto

N50E-40S8

326

B-i.otita gnaisse.

Foliação:
FTatr¡ras

:

Efl-4OE
N60W-205Ì[7
N801,ü-60N8
NTOE-5ONW

N20tiL305r{

Ponto 327

Quartzito micáceo.
Fo1iação

:

N10!'¡'-25S17

Ponto 328
l,letabásiee.

Foliaçãó:

N70I1L50SE

pirita.

I¡ratu.ras

:

.

N60I^J-20SW
NBOW-6ONE

N70E-5oNW
N20w- 30SW

Pgnto

327

Quârtz-ì-tD núcár:eo.

Foliação:
Ponto

N10W-25S]W

328

Metabãsica.

lbliação:

N70E-50S8

trTaturas:

hl80W-50SW

N20W-60N8
NTOE-35N8

Ponto

329

Bïotita gnaisse ì-ntønperizado.
Ponto

.

330

Galsos (blocos rolados).

Po4to 331

Biotíta grÌâisse j¡terûperj zado.
Fonto

332

Biotita

gnaisse milonitizado.

Foliação:

N10E-65SE

Ponto 333

Biotita

'

gnaisse.

Fbliação:

N20wc-30NE

FYaturas: N2OW-Sr:lcvertical (veios de quartzo)
N70W-6 5Sl{ (veios de quartzo)
N3OE-75SI]
N4OE-.25S8

Ponto 334
*-ì..rlot-t"u
gnais

s

e

intc,rrperí. z arlo .

.",",.-,

..'',,'....'''.'-;I

-

2t0

Ponto 335
Díque de ¿Liebåsio.

Direção:
Ponto

EtlI

336

Biotita

gnaisse.

Folíação:
Ponto

.

N20E-30S8

337

Biotita

gnaisse grossejJo.

FolÍação:

N20E-50SE

lYaturas 3 N15E-30S
NSOW-8ONE
N5OW-45SW

Þs-55S
N4OE-3OSE

Ponto 338

blocos rol-ados de galsos e
<le-scrição de Iâmìnas no Apôndice 2).
C,rande guantidade de

qgnto

quarLzitos

(ver

339

Rocha

granÍtica.

Ponto 340
Rod)a qra.rútica.

Ponto

3.41-

Quartzito maciço (ver deseição ãe lârnina no apêndice 2). Díque.
Ponto 342

Biotita

gnaisse,

Foliação: N10E-60S:
ftaturas : Ew-SubverL.ical
Ell^l-55N8

Ponto 343

Quartzitos
Foliação: N20E-70S8

ì
I

le!!e-l3g
Metavulcánica (ver descríção de lâmina no e¡þaioe Z¡ .

Flaturas:

N60E-75SI]

N40E-50S
NTOE-8ONE

N60l^l-50N8

Ponto 345
l@tavul-cânÍoa.
N20E-30sE

_
Ponto :l**":
346
-.il.

j:rtørperÍzado.

Foliação:

N40E-25S8

Ponto 34¿

Xi-sto intqrperízac1o.

Fotiação:

N40E-40S8

Ponto 348

XisLo intørperizado.

Foliação:
FYaturas

:

N30E-45SE

N30E-Suloverticaf
NS-40W,
EW-40N

N?08-35NW
N6

Ponto

OVÙL

4ONE

349

QuarL.zito ferruginoso.
FoJ-iação: NS-308
Ponto 350

Xisto muito interS:eri
Foliação: N40Þ40S8
PgJrto 351

Xisto intorperizadå.

' Fotia$o:

N4Oll-45S8:

zado.

Ponto

352

)tisto intsq)erizado.

' Foliação:

N40E-45SE

Ponto 353
Ki-sto j-nteÍperizado.
FoJ-iação: N20E-60SE

rynto

354

Xisto intemperj-zado.
Foliação: N10E-55ffi

Polto

355

Xisto ÍnLsûperizado,
Fbliação:

N20Þ-55S8

Ponto 356

Xisto.
Foliação: N40E*30SE
ftatìrras 3 N2ow-Subvertical
NTOE-BOSE

N}OE-5ONW

N50W-Subvertical
Po.

nto

356a

Xisto.
Foliação:

N5OW-50SW

Ponlo 357

Xisto.
Foliação: Nl-08-40s
fTaturas: N8ovtr-55SW
Ponto 358

Kisto.
Foliação:

N20E-45S!ì

PontÕ 359

Olartzito

¡¡r-iqiceo.

Fo1iação: N20E*60S8

Ponto

360

Itabirito.
Foliação:

N50E-70S8

Ponto 361
.f

ilito ci¡za c1aro.

Fotiação:
Ponto

N30E-40SE

362

Xisto.
' Foliação:

¡1208- 55SE

Ponto 363

xisto.
F01íaÉo:
Ponto

N20E-55S8

364

xisÈo.

Foliação:

N20E-45S8

Ponto 365

Itabi-rito.
Fbtiação:

Pont¡

N20E-45S8

366

Biot j.ta gnaisse grosseiro.

llaturas:

N40W-60NE

N40E-Subvertícal
Ponto 367

Biotita

gnaisse.

Ponto 368

. BiotÍta

gnaisse grosseiro.

FolÍação:

N40E--30NW

ft aturas :

N4ow-Subverticaf
N4OE-4ONW

N20w-15Ni1

'

N708-45S
N20l^r-6

0$/f

-214-

Ponto

369

Xisto grafitoso.
Folieção:
fYaturas

'

!

.

NS-40W

NS-4OW

(veios

c1e

quarEzo)

N3Ow-SubverticEl
N7OW-SuþverLicaI

Ponto 370
Digue básioo.

Foliação: N3$r-35N8
FTaturas: N4OW-75SW
N40W-50SW

N7OE-Subvertical
E-W-Subvertical
N6OI,,ú-5ONE

N0sE-Sulcverbical
PonLo 371

Xisto gÉafitoso.
Fo1iação:

N7

Ovl-S¡:bvert

ícal

Ponto 372

Pontal; fornação ferrífera (ver desøição de lãnirn no A@r€
^t
æ 2).
Ponto 373

Usl¡a Fai¡,a; formação
¿pêndice Z).
Mj-na

ferrífera (ver descrição de lãn-ina

no

Ponto 374
Dique de quai:tzo Preto.
Ponto 375

Xisto.

fbliação: N55W-Sti¡vertical

þnto

376

xisto.
lrotiação:

N4 0l^I-70N8

I

-

Ponto

21

5-

383

Argj-1ito.

' Foliação:
Ftaturas

:

NS-3O!rl

N60l,V-SubverL.Íca1
N55E-75S8
N2OE-IOSE

Sglto

384

Xistos j-ntenperizados.
Pontó

385

Xistos Jntenperizados.
Foliação: N25E-60s8
FYaturas:

ETI-60S
N05W-55S/t
NS-35W

Ponto

386

Quartzitos mlcáceos.
Foliação: N4OW-4ONE
Fraturas: N50W-45SìVí
N258,-45NW

Ponto

-

387

O"*r.
Foliação

:

N40w-SubvertÌ€I

E9r¡!o 388

.Argilito.
FoliaSo:
Ponto

389

ArgÍIito
tìcnto

N70E-40NW

j-ntelçerízado

i

grânde guantidade de

390

Cal-cáreo rnaciço.

FolÍação:

N30E-60NW

FYaLuras:

N5 Ott-

Subvert i.cal

N30E-60NW

(¡nralelas a folÍação)

detritos de quartzo.
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Ponto

377

Xisto.
Foliação:
fYaturas:

N40vf-70N8
N7 0E-

Subvertical-

N40E-4ONW

'

Ns0É-Subvertica]
N40!\I-I05ìv{

N2sE-SubverLical
N50W-30SrW

Ponto 378

ArgiIito.
Foliação:
Ponto

NS-3oI^I'

379

XistÕs.
FolÍação

:

N4OW-Subverti caI

Pôntô 380

xistos.
FoJ.iação:

Flaturas

:

N6OI,'J-50NE

N2oW-Subvertìcal"
NlOE-6ONW

NlOlV-subvertioal
N70r45sE
Ponto 38I

Xistos (ver descrição de lâmina no apêndice 2).
Foliação:
FÏaturas

:

N40W-50NE

N7OE-SubverLical
N2OE-70SE

.

Ew-Subvcrtica,l
N6OV,ILSubve::tical

Ponto

382

xistos int€nperizados.

ì

I
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Ponto 39I
'

Ouâtzitþs maciços (ver deseição. ae lânrina rp epênaice
FYaturas:

z)

.

E\d-70N

NIsE-SubverLical
N10l,r¡-7sNW

Ponto 392
Dique básico (ver descri$o de târnina no Apêndice 2),
¡'Y aturâs : N40E-SubverEical
N5sE.=SubvertÍcal
N70E-Subvertical,

N2ow-Subverti€]
Ns-SrùverLical
E1¡FSubverticaI
PÕnto 392a

Dique básico.

Ponto

--

393

*u*ae veío de quarLzo, recristalizado (ver descrição de

l-â¡n-i¡ra

no Apêndice 2).
FTaturas: N20E-30S8
EW-75SW

NS-40W
N4OW-5ONE

N80l¡lL55NE

Ponto

394

Possante veio de qua.rtz,o (ver descrição de lâ¡nirn no Apêndioe 2).

Ponto 395
GnaniLóide.

Ponto

396

Digue básico,

FLaturas:

N50E-60SE
NBOW-5OSTÙ
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Ponto

397

BiotÍta gnaisse.
ftatl'ìra.s 3 N20W-65N8
N50Þ-70S8

Ponto 397a
Dique bãsico.

Ponto 398
Fornnção

ferrífera.

Foliação:
Ponto

N25E-30NW

399

Xisto.
Foliação:

N20D-30NW

Pont-o 400

Não foram encontrados aflorarnentos; rm:dança brusca na

cor do solo

de cinza claro para arroxeado.
Ponto 401

afloranentos; outra m-dänça brLlscâ na cor do
solo dc arro:<eado para ciuza claro/averrnelhado.

Não forarn encontrados

Ponto 402

Quartzito maciço.
Foliação: N6OW-75SW
Ponto 403

Ouaïtzitos Íraciços (bl-ocos rolados) .
Ponto 404
UtLraÍ6f
Ponto

icã intørperÍzada,

405

Xisto.
Fo]iação:
Ponto

N801,ü-55SW

406

UltrarÉficas.

."".
l

- 2ìO -

Ponto

407

OuartzÍtos (blocos rolados) .
Ponto 408
Dique básico.

Direção:
Ponto

N50Vl

409

Dique bãsico (blocr¡s rolados) .

Pdrto 4f0
Oua.rtzitos fj.jnos.
Foliação: N10W-45SW
fuatul:as r N4 OW-Subver tÍcal (veios de quartzo)
Nl-oE-Subvertical (veios de gua::tzo)
Ponto 411

cranitóide.
Ponto 411a
Quartzj"tos maciços (blocos rolados)
Ponto

'

412

Ouartzitos maciços.
Fol:iação : Nl0E-Subvertical
Ponto 413

Quartzitos maciços (blocos rolados)
Ponto 4f4

Quartzitos rnaciços.
noi iaçáo

:

NlOE-Subverhical

Ponto 415
Cirardt6ide,
Ponto 4f6

Biotita gnaisse.
Foliaçåo:

N10E-75NW

Fraturas

Soü-Subvertical

:N

.

-??a-

N70E-55S

N30E-40S

Ponto 417

ot¡artzito,
Foliação
'

FYatìrras

:
:

Nl0E-Subvertical
N2owlsubvertícâ

l

N50E-Subverh.ical

,

N2OE-6ONW

N8sw-SubverticaL
NS-Sr-¡lcvertical

.

Pont-o 4l-8

Biotita

gnaj-sse,

FolÌação:

N20!{-35SìW

Pointo 419

Argilito.
Fo1ia$o:
fYaturas:
Ponto

N80W-10NE

N80W-10N8

(veios de quarEzo peralelos à fotiação)

420.

Argilito.
Foliação:
FYaturas

:

N70W-loSrw

E1&.SubverLical-

Pontþ 42L
Calcáreo bandado.

Foliação:
Ftaturas:

N80V'F10SW

- Subvertica1
N70W-Subvertical
N4 0E-Sticvert ical
NBW

Por¡to 422

Calcãreo.

Foliação:
Fratuxas

:

N4OV,ìLIOSW

N7oE-Subvertioql
tr\^I-70N

.
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Ponto 423

Quartzito nnciço
lYaturas

:

N70Il--SubverticalN50W-St.:bvertical
N20V¡-6oNE
N2OE-3OSE

Ponto 424
C.arj:rpo de manganès.

Ponto 425

Quartzito (blocos rolack¡s)
Ponto

.

426

Argilitos,
Foliação:

N50h'-30SrW

Pc,lLo 427

Calcáreo.
Flatrlras 3 N6ovilSubvertica.I
N2OE-SubverEical
N20l^r-60N8
N70W-75N8

Ponto 428

Ouartzito naciço.
Folia$o: N30vl-20N8
flaturas : N7oE-SubveñEical
N80b¡-Subverticãl
N3OE-Subvertical
N4OW-45N8

NS-sOE

Ponto

429

Quartzito (ver descrÌção de lânri¡a no epên¿ice

Folia$o:

N25v'l-201¡e

:

N05I/,¡-6051{

FYaturas

e) .

N30!Ë3sNE
N]OEL-?5SE

NB0W-Sr¡bverLical

't
'¡

t

"l

l

'::

Fbnto

430

Quârbzito.

Fraturas:
Ponto

EIÈSr¡lcverLlcal"

431-

Quartzito cj¡za claro.
Fotiação: NS-25S8
Flaturas

:

N70W-Sulcvertical

N30E-Sri:vertical
Ponto

432

corpc bãsiæ (l:Ioæs rolados) (ver deso-.ição de fâmj:ra
ce 2) .
Pcnto

nc Apãrdi-

433

O¡artzito (blocos rolados)
Ponto 434

þcha básica (btocos rolados) (ver descrição de l-ãmina no

.

æ

Apêrrdí-

2l .

w.-13s.
Quartzj.to ¡nicáceo (blocos rolados) (ver descrição de lãrni:ra no a@
Cll.ce ¿)

Por¡to 436
Rocha básica.

Pong) 437

Qu¿rtzito micår:eo.
Foliação: N05E-35S8
FYaturas

:

N8ow-SubverEicat

N3ow-SubverticalNl5E-SubvertrLcaf (veios de quarLzo)

tbIrlo

438

QuarCzlto 1¡târperízado.

.,'1
l
I
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Ponto 4!9

Ouârtzito.
Foliação: NrOE-35S8
FYaturas: N20W-70N8
'
NI0E-35S8 (veios de quarbzo)
.

Pcnt¡

440

Quârbzito ¡nicáceos (ver desc:rição de Iâmjla nc Apârrdice 2) .
Foliação : N70Íi{-20SlW
Þonto. 440a

qrarEzito ¡nicáoeo.
Þonto

441-

Quareziþ cla¡o, grosseiro.
Foliaçáo: NS-208
PÕYftô 442

BioLita gnaisse, Sntenperizado
Ponto

443

Orã:rtzÍto.
Foliação: N20W-20N8
ftat\¡ras : Nlow-Subverhìcâl
N8OE-Sricvertical

Ponto 444

Ouartzito.

FoIiaSo:
FTaturâs

:

N30E-20s8

NzoE-Suþverticaf
N4ow-SubverEÍcaJ.

NLSE-Sr:bvertícat

PonÞ

44Þ

O¡artzito

¡nicáceo.

Folíação: N20E-30S
PonÞ

446

OuãrLzito f j¡o.
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Foliação: N20E-30S8
Fraturas: Ns-S\rbvertical
Ellf-Sul¡vertical
Þonto 447

Ouârtzito maciço.
Foliação: N2OE-25S8
I'ratr¡ras: N4OW-Sr¡bvertical (veios de quârb.zo)
Ehl-SubverLical (veios de quarL,zo)
N2oW-4oSW

N2oE-Subvertical, (veios de qr:arEzo)
Ponto 448

Öuartizo nnciço (ver descrição de. lâmina ¡¡o Àpêndice
FoJ.ia@o: N25E-3OSE

Ponto

449

Ouarbzito (blocos isolados

).

Ponto 450

OuârLzito grosseiro.,
Ebliação: N30E-35S8
Ponto

451-

Srartzito.
Fotiação: N30E-35s8
FYaturas: N45E-30S8
EW-Sr¡lcvertical (.r¡eios de quarLzo)
Nsow-Sdcverticaf
Ponto 452

Orartzito.
Fo1iação: NS-20S8
FYaturas: N80E-75S8
NI0E-Subvertical
N50I/ü-60S1'I
N6OW_65N8

2)

Ponto 453

Quartzito.
Foliaçaic: NS-20S8
Ponto

454

Quartzito lnterçerizado.
Foliaçào: NS-20S8
Ponto

455

Roctra

Ponto

básÍca (ver descrição de lâmírla r¡c epêndice 2).

456

Biotita gnaisse.
Foliação:

NS-35S8

Ponto 457
Rocha

bãsica (bloæs rolados)

Ponto 458

Biotita

gna-isse.

FblÍação:
Po4to

N05E-35S8,

459

Biotita gnaisse (bIoæs roJ.ados)
Pont¡

.

460

Biotita grnisse.
Foliaçâo:

N20E-60NW

Ponto 461

Biotita

gnaisse.

NIOE-5OSW

Por¡to 462

Ouartzito.
rbl:iaçäo: NI0E-45NW
fYaturas: N20E-70NW
N35W-6ONE

N80l4lSr¡lcvert

ical

N3OWL75NE

i

t

'í

,l

Í
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N70E-60s8
N2Ot,,I_7ONE

Ponto

463

Biotita

gnaisse.

Fbliaçäo:
'trtaturas:

N30E-70NV'I

N30E-50S8
N35!,r-70SW
N3OE-45NW

Pontþ 464

Biotita

gnaisse.

FoIiaSo:
ltaturas:

NI-08-20NW
NSOW-65SìW

NS-358
N4OW-3ONE

Ponto 465

Ânfibolito.
Fo1iação: NL0W-65SìW
Fratu.ras: EW-75N
NToE-3sNW

N2oE-SìibverEioal
NO5E.6OSE

N20l{-30N8

Ponto

466

Biotita

grnaisse.

Foliação:
Flaturas:

N10W-30N8
N10W-50SìW

N50W-65S:!{

N40E-35S8

Ponto 417

Biotita gnaisse (blocos rolados) .
Ponto 468

Blotita gnaisse i-ntanperizado.

?27 -

Eonto

469

Biotita gnaisse.
Fbliação: N30E-60s8
rtaturas : N7OE-Subvertical
N50l^I-Sulcverti-c¿l

.

Nl0E-Subverbícal

Ponto 470

$Értzito

nicãceo.
Foliação: Nt0E-30ffi

Ponto 471

BÍôtita

gna:isse

Foliafo:

N20E-40S8

PoYfto 472

QtrarLzito nLicáceo.

Folia$o:

NIOE-35S8

Ponto 473

Biotita gnâisse (blocos
Ponto

rol"ados ) .

474

Biotita gnaisse iltenperizado.
Ponþ

475

Ouartzito.
Foliação: N10E-60NW

llaturas:

N70E-30S8
NS-2ovf

PontÕ 47å

BiotÍta gnaisse.
Foliação:

NS-45E

Ponto 477

Ouarbzito ¡rLtcáoeo.

Foliação:

N20E-65NW

Flaturas 3 N30E-45NI,I
Elt^l-subvertÍcaI

I
I

I

Ponto 478

'
Ponto

S:arL.zito micáceo e
Fol-iaçao: N10E-60NW

bíotita xisto.

479

OuarLzito.

Foliação: N10E-60NVÍ
¡laturas : NsOE-SubvertÍcalN80w-Sr¡l¡vertÍcaI

Ponto 480

Bìotita

gna:isse.

FoJ.iação:

NTOE-3ONW

itaturas:

EW-20s

Ponto 48I

fra¡ritóide; refevo Lipo pão-de-at'ucar.
Ponto 482

Biotita xisto j¡¡tercal-ado ocrn quârtzito grosseiro.
Foliação:

N40E-40N!ü

¡Ìaturas:

N80W-45SW

N7oE-Subverticô

1

EW-6OS

Ponto, 483

Biotita

gnaisse.

Foliação: N30E-35M
ÏYaturas: N50W-60S]W
N2ov'r-35SW

N70E-SubverLical

Pq¡to

484

Biotita

gnaisse.

ibtiação:

N30E-40NW

I¡onto 485

Biotita )dsto.
Foliação:

N10E-45NW

-

FÏaturas

:

229

N20W-St¡lcverbical

N50w-Sücvertical
N4OF¡-5oNv'r

Ponþ

486

cranitõide htenperi
FoJ.ia$o:

zado

"

N70w-70sw

Ponto 487

Quartzito micáceo.
FoJ"iação

.

:

N3OE-35NI^I

FYaturas: N40w-50N8

.

EÏ¡Fsì.rbverLicaL
NS-75w

Pônto

4BB

Quartzito ¡nicáceo.
Foliação: N20E-50NW
FYaturas:

.

EVF-8ON
N80W-7o5rVù

N10W-70S8

Ponto

(veios de quarbzo)

489

O.rartzito rnicáceo;
Foliação: N10E-40Nvr
Ponto 490
QuarCzito grosseiro.

Foliação:
FYatì.n:as

'

:

N10E-40NW

N2oE-Subvertical
NsOE-Subverhical
N2oE-8oNW
N80W-70SW

Ponto 492

crarl"itóide.

ti

Por¡to. 49l-

' Biotita xisto

ì

(bIoæs rolados) .

t
t

i
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N8ovf-Subvertícal
N5Ow-Sul¡verticaÏ

.
Ponto

500

Ouãrtzito e xisto.

Fotia$o:
fTaturas

:

N108.-40N1¡I

N80w-SubverLicâI
N4oW-Sulovertical

Ns-Subvertical

Polto

501-

Biotita gnaisse interçerìzado.
Ponto

502

Biot

ita

gnaisse.

aotiação:

NI0E-4ONVí

Ponlo 503

QtnrLzito \rr.á.="
FtrlÍação: NL0E-6ONIí
F?atul:as

!

NTOE-5ONW
:

N30E-75S

Ponto

504

BÍotita
.

qinaisse.

Folíação:

N10E-30NW

ftaturas:

NI"OE-3ONW

(paral.elas ã foliação)

N5OVl-Sr:bvertíca1
N70E-60NI1r

Et¡F455

.

N10E-55S

Ponto 505

ea¡ritóide.
FoJ-íação:

Ponto

NTOE-60NVí

506

Granitóide.
Fo1Íação: ÀÍ0E-50NW

-23?-

Ponto 507

cranitóide.
rbliação: NTOE-SONW
IYaturas: N1OE-7OS
Elt{-70s

.

Ponto 508

eanitóide.

Ibtia$o:
:
Ponto

N20E-50M
M OE-SubverLical

509

Ouartzito
Foliação: N20E-Sr:bverhical
FYaturas: Eltr-3oS

'

N5OE-2ONW

N70E-6058

Ponto

510

eanitõide.
Foliação:

þntq

N20E-40SE

5IL

C*anitôide.

.

noliação:

Ponþ

512

EtrI-20S

frax¡itóide.
Fbliação: N80W-30N8
Ponto 513
I'Ieta@ngfcnErado (gnaisse intenperizado.
IbJ-tação: N4OE-SOSE
Ponto 5I4
¡.þta@nglcftÞrado (gnaisse) .

Foliação:
Flaturas:

N20E-50S8
N20W-30S]W

N4OE-S¡¡bvertical
N7OE-SubverL,Ícãl

ì
I
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j

Ponto 5I5

eanitóide.
Fbliação: N20E-30S

.

.
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.'

ritizado, mìcrocTinio primãr'io hipidìom6rfico, quartzo xene
m6rfico e biotita cloritizadà. Como minera'is secundãrios ocor"
rem o epidoto, a muscovita è alguns cdnbonatos. Como mineral

acessõrio ocorre o z ircão:
P0NT0 I5s

-

Mìgmatito leucocrãtico constituido de plagioclãsio saussuri

tìzado, microclînio, quartzo, biotita clorìtìzacla e aìguns
carbonatos. Secundariamente ocorrem a'clorìta, o epidoto, a
muscovita e o z ì rcão.
alternância de níveis ricos em anfibõlio
de
com niveis ricos em pìagìocìãsì0, quartzo e epidoto, e
nïveis de tufos metabäsicos com niveis muito finos de tufos
paìagomiticos vitreos, Observam-se agregados nrilìmötricos
grosseiros de epidoto, que podem representar preenchirnento de
visiculas.

P0NT0 162

-

P0NT0 195

-

P0NT0 199

Metabasito,

com

Muscovìta-quartzo xisto constituído por quartzo e muscovita,
Apresenta poucos opacos. A foliação é bem acentuada.
- Basalto grosseiro, microgábrìco, 'termo-metâmõrfico, com e:
trutura de cromitìzaçã0, não deformado. E constìtuído por or
topiroxônìo e epìdionita. Relictos de olivina estão incluidos
nos ortopiroxênios. As coronas se formam entre os plagiocìã
sios e os máficos (principaìmente os ortopiroxônios) e dão
origem aos anfibõl los fibrosos e as granadas hipidiomõrficas.
Secundariamente aparecem aìguns opacos e alguma

Augita basaìto, múito rico em pl agioclãsio, opacos e 'mate
rial verde, possivelmente resultante da serpentinização das
olivinas. (Basalto põs-Brasì1iano, Mesoz6ico ?).

5

-

P0NT0 2ì9

-

P0NT0 223

-

P0NT0 246

-

P0NT0 2l

biotita.

Quartzo-xisto metapeìítico. 0bserva-se a alternância de nîveis ricos em muscovita, quartzo e opacos, com níveis ricos
em epidoto e quartzo; rjcos em biotita e opacos; e ricos em
muscov i ta e epìdoto,
Quartzo-muscovita xisto, constituido de quartzo, 'muscovita
e subordinadamente pela bìotita.

Granitôide cpnstituîdo de quartzo, m'icroclinio, pìagiocìã
sio, biotita e anfib6lio. Como minerais acessôt"ios são obsel
vados o zircão, a allanita, a apatita e opacos.

i

P0NT0 280

236

-

Metabãsica constituida principalmente de
ta granada e secundariamente por biotita,

lictos

anfibõlio com

mui

plagioclasio, .a

de ortopìroxênio e opacos (b.asalto termo-metam6fìco?).

P0NT0 323

- Anfibolito

P0NT0 328

-

folheado constituido de anfib6l
tanita em teor bastante elevado.

io, clorita e ti

Metabãsica constituida de anfibólio, plagioclãsì0, epìdoto,
titanita e pouca biotjta. Observa-se a presença de opacos e
apatita. A granulometrìa 6 grosseìra e a textura relicto-ofí

lica.
P0NT0 338

-

A

-

Rocha metabãsica com

restos de pìroiônio magmãtico.

0s

opacos com as bordas de leucoxênio atestam um grau metamõrfi
co menor que o metamorfismo das rocha r descrìta no ponto 328.
Possui mais clorita e visiculas de quartzo e uma menor quan-

tidade

de .anfibõ]

io.

- Orto-quartzìto. 0bserva-se

as formas arredondadas origi
nais e as formadas por recnìstal ização pol igonal . Apnesenta
þouca sericìta e na lâmina examinada não observou-se o felds
pato. A granuìação é médìa.
B

P0NT0 341

-

P0NT0 344

-

Quartzito deformado, contendo de 5 a l0% de feìdspato detri
tìco (rnicrocìinio).

Metaultramãfica fortémente deformada constituida de cìorita,
serpentina, cromita e opacos. Apresenta pouco ta1co. A textu
ra é cumulãtica com matenial intercumulus pseudomorfizado.0b
servam-se microambientes entercumulus com textura microspìnì

fex(?).
P0NT0 372

-

Formação

P0NT0 373

-

Formação

ferrifera carbonãtica com quartzo e opacos (suìfetos). Apresenta ìntercaìações tufiticas e de quartzo-clorita
xisto constjtuîdo de sericìta, turmal ina e um pouco de anfib6l io (tremol ita).

ferrifera

e anfibo'liticos,
na e opacos.
PONTO 3BI

-

rtzo-ca rbonãt i ca com niveis tufíticos
constituidos de placas de .ììmenita, turmali
qua

Sericìta-quartzo xisto constìtuido de algum epidoto, rico
em opacos. 0bserva-se uma alternâncìa de quartzo-clorita xis
to com niveìs de quartzo-carbonãtìcos. A granuìação é muito
fìna. Apresenta ainda clãsticos finos e químicos com contri-
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buì
P0NT0 391
P0NT0 392

P0Nr0 393
P0NT0 394
P0NT0 429

çÇes mãficas vul cânicas.

-

Quartzito puro,

-

Quartzo recristal izado. Veio.

feltjspato e

com pouca

sericita,

constituida de anfibõlio, pìagiocìãsio,epì
doto, cìorita, opacos e aìguns carbonatos. Idêntica as rocha s metabãsicas descritas anteriormente
Rocha metabásica

Quartzo recristal izado e

Quartzito detrítico

.ca com turmal
P0NT0 430

sem

-

com

sericita,

Veio.

grãos arredondados. Matriz

ìna detrítica.

sericiti

Quartzito detrítico, com gnãos arredondados. Matrìz s.eriàî-

tica

com turmal

ina detrítica. Granulação fina.

P0NT0 432

-

P0NT0 434

'- Metabasito com ìeucoxênio, pìagiocìãsio e.Èelìctos de piroxênio magmãtìco. Observa-.se intercrescimento granofíl ico en
ire feìdspato alcalino e quartzo.

P0NT0 435
P0NT0 440

Ponto 448
Ponto

455

¡letabasito com leucoxênio, anfibólio grosseiros, rel ictos
anfibõlio magmãtico, pìagioclãsìo e pouca biotita.

- Ortoquartzì to fino, microconglomerãt.ico.
- Quartzo-sericita xisto a quartzito. conglomerátìco.
- Quartzìto fino com pouca muscovita.
- Metabasito com leucoxênìo, relictos de piroxênio magmãtìcos
e .opacos.
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