
 

 
 

ANEXO I 
 

 

UNIDADES MAPEADAS NA ÁREA DE ESTUDO  

TABELAS IV.1 A IV.9 

 

 

 



Tabela IV.1 : Litotipos mapeados segundo Trouw et al. (1980). 

GRUPO CARRANCAS 

 
Formação Campestre 

 
Quartzitos intercalados a 

filitos/xistos. Variam de cloritóide 
filitos, grafitosos com muscovita, 
quartzo, e grafita, com turmalina 
e, localmente, granada a xistos 

com granada, estaurolita e cianita. 
Predomínio variável de um sobre 

o outro. 
 
 

Formação São Tomé das Letras 
 

Muscovita verde quartzito. Varia 
de quartzito puro a muscovita 

xistos. Caracterizada também por 
níveis de magnetita, titano-
magnetita, ilmenita e rutilo. 

Turmalina acessório recorrente. 
 

 

QUARTZITO DE ITUTINGA 
 

Quartzito com níveis 
microconglomeráticos e poucas 

intercalações de ardósia esverdeada. 
Mineralogia: muscovita, ± fuchsita, ± 

cianita.  Repousa sobre o embasamento, 
mas ao sul o embasamento repousa 

sobre o quartzito por falha de empurrão. 
 

BIOTITA XISTO 
 

Contém veios de quartzo e 
xistosidade anastomosada. 
Mineralogia: quartzo, biotita, 

muscovita, clorita e, localmente 
plagioclásio, carbonato e granada. 

EMBASAMENTO*  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela IV.2 : Ribeiro & Heilbron (1982) 

GRUPO 
ANDRELÂNDIA 

Área de São Vicente de Minas e Andrelândia: 
Quartzitos, filitos e xistos grafitosos semelhantes ao 
do Grupo Carrancas e biotita xisto semelhante ao 
biotita xisto do Grupo São João Del Rei. Feldspato 

sedimentar e rochas máficas e ultramáficas nos 
metassedimentos. 

Região de Carmo da Cachoeira: Granada-cianita-
biotita xisto que localmente passa a gnaisse. 

Quartzito, quartzo-granada-mica branca xisto e 
lentes menores de rochas calciossilicáticas, 

anfibolito e xisto ultramáfico ocorrem intercalados 
no biotita xisto. 

 

GRUPO CARRANCAS 

METASSEDIMENTOS 
ALÓCTONES 

Fácies São Tomé das 
Letras-Conceição do 

Rio Verde  
Transição entre Grupo 
Carrancas e o Grupo 
Andrelândia marcada 

pela diminuição da mica 
verde e da grafita 
concomitante ao 
aparecimento de 

feldspato sedimentar e 
biotita nos 

metassedimentos. 
 

Fáceis Três Pontas -
Luminárias 

Gradações verticais e 
laterais das formações 
Campestre e São Tomé 

das Letras. 
Predominância variável 
de uma sobre a outra. 

Fácies 
sedimentar 
Itumirim-

Carrancas-
Minduri 

Formação 
Campestre  
(Trouw et 
al., 1980) 

Formação 
São Tomé 
das Letras 
(Trouw et 
al., 1980) 

METASSEDIMENTOS 
AUTÓCTONES 

Fácies Sedimentar 
Autóctone 

Biotita xisto homogêneo 
equivalente ao superior 
do Grupo São João Del 
Rei e quartzitos, filitos e 

xistos equivalentes à 
Formação Campestre. 

Sobrepostos através de 
uma zona de transição 

gradual aos filitos 
grafitosos. 

Conglomerados com 
seixos de granodiorito-

gnaisse, metacalcáreo e 
quartzito e rochas 

calciosilicáticas ocorrem 
no biotita xisto. 

 
EMBASAMENTO*  

Tabela IV.3 : Trouw et al. (1983). 

GRUPO ANDRELÂNDIA 

 
Xisto Cachoeira das Marias 

Mesma mineralogia do xisto Santo 
Antônio, mas não é tão homogêneo 
quanto. Alternam níveis muito ricos 

em cianita com outros mais micáceos 
e contém ainda, lentes e boudins de 
anfibolito e rochas calciossilicáticas. 

Pode representar uma variedade 
faciológica do Xisto Santo Antônio. 

 
Biotita xisto Santo Antônio 

xisto rico em lentes de quartzo, que 
grada para um gnaisse fino. 

Mineralogia: biotita, plagioclásio, 
quartzo, granada e, por vezes, 

muscovita, estaurolita, cianita ou 
sillimanita e clorita. Semelhante ao 
biotita xisto do Grupo São João del 

Rei, porém este último contém 
menos plagioclásio e mais 

muscovita. 
 

Quartzito com xisto intercalado 
Quartzitos puros e xistos quartzosos 
compostos por quartzo e muscovita, 
com granada, cianita e estaurolita 

subordinadas e biotita rara ou 
ausente. Semelhante à Formação 

São Tomé das Letras. 

GRUPO CARRANCAS 

 
Formação Campestre 

(Trouw et al., 1980) 
 

Formação São Tomé das Letras 
(Trouw et al., 1980) 

GRUPO SÃO JOÃO DEL REI 

 
E 

Biotita xisto ou fiito homogêneo e rico 
em veios lentiformes de quartzo. 

 
D 

Filitos com lentes de rochas 
calcárias. Grafita rara na base e 

frenquente no topo. 
 

C 
Conglomerado intercalado com 

ardósia e quartzito. 
 

B 
Ardósia branca. 

 
A 

Quartzitos relativamente puros, com 
intercalações de 

microconglomerados e quartzito 
micáceo, e com freqüente 

estratificação  cruzada e marcas 
onduladas. 

EMBASAMENTO*  
 



 

Tabela IV.4 : Trouw et al. (1986). 

GRUPO SÃO 
JOÃO DEL REI 

Fácies São 
João del 

Rei 

Filitos cinzentos com intercalações de 
quartzitos e biotita-clorita-filito. 

Filitos listrados, calcifilitos e lentes de 
metacalcáreo. 

Quartzitos e, metassiltito e 
metaconglomerados. 

Fácies 
Luminárias 

- Aumenta quantidade de quartzitos 
associados aos filitos cinzentos. Estes 
associados a mica branca, quartzitos, 

filitos cinzentos e filitos e xistos ricos em 
Grt e St originou Grupo Carrancas de 

Trouw et al. (1980) 

- Biotita-clorita filitos passa a um biotita 
xisto, ou fica rico em feldspato e grada 

para biotita gnaisse fino. 

- Biotita gnaisse fino torna-se mapeável 
com intercalações de anfibolito e rochas 

ultramáficas. 

- metacalcáreo com lentes no biotita xisto 
e no biotita gnaisse fino. 

GRUPO 
ANDRELÂNDIA 

Unidade E 

Xistos grossos, ricos em plagioclásio, 
granada, cianita e/ou sillimanita e rutilo 
acessório.Intercalações com gnaisses, 
anfibotlios, quartzo-xistos, quartzitos, 
biotita gnaisse homogêneo, rochas 

calciossilicáticas, gondito e lentes de 
metaultramáficas 

Unidade D 
Biotita gnaisse e/ou xisto, homogêneo 

(Xisto Santo Antônio). Quartzitos, quartzo-
xistos e anfibolitos associados. 

Unidade C 
Xistos grossos, ricos em biotita, muscovita 

e granada, com quartzitos e anfibolitos 
subordinados. 

Unidade B 

Unidade A com intercalações de quartzitos 
micáceos e de filitos ou xistos cinzentos, 
com ocorrências locais de biotita xisto e 

de anfibolito. 

Unidade A 
Biotita gnaisses finos bandados. Bandas 
anfibolíticas comuns; lentes de rochas 

ultramáficas em alguns locais. 

EMBASAMENTO* 

 

 

 

 

 

Tabela IV.5 : Paciullo et al. (1993). 

Agrupa os grupos Carrancas e Andrelândia em um ciclo deposicional único 

denominado Ciclo Deposicional Andrelândia (CDA). 

CDA: Falhamentos desmembraram as sequências do CDA em três domínios 

estruturais: um autóctone (I) e dois alóctones (II e III, Ribeiro et al., 1990). 

Estudos permitiram dividir o CDA em duas sequências deposicionais, 

denominadas CDA I e CDA II. 

CDA I 

Presente nos 3 
domínios, é invadida por 
exame de diques e sills 

toleíticos. 

No Domínio III contém 3 
associações de litofáces 

3 

Quartzitos e poucos pelitos interestratificados, com 
preservação de estruturas cruzadas acanaladas. 

2 

Arenitos feldspáticos e menores proporções de 
arenitos quartzosos (quartzitos) e pelitos 

carbonosos (xistos cinzas). 

1 

Arenitos feldpáticos rico em intercalações 
argilíticas (= gnaisse bandado), pode conter 

grânulos e seixos de quartzo, feldspatos, aplito e 
plutonitos. 

CDA II 

4 associações sendo 
intrudida por diques e 

sills toleíticos apenas no 
domínio III 

D 

Biotita xistos/gnaisses grossos. 

C 

Clorita-biotita filito laminado e biotita xisto/gnaisse 
fino e homogêneo. Clastos de granodioritos, 
gnaisses e metacalcáreos imersos na matriz 

pelítica foram encontrados. 

B 

Quartzitos e xistos grafitosos ou ricos em ferro com 
cloritóide e estaurolita interestratificados. 

A 

Quartzitos com camadas finas de rutilo e ilmenita 
intercalado com mica verde xistos. Incluem marcas 
de onda, estruturas cruzadas com recobrimentos 

pelíticos e hummocky. Restrita ao domínio II. 

EMBASAMENTO* 

 

 

 

 

 

Tabela IV.6 : Paciullo et al. (2000). 

Denomina o Ciclo Deposicional Andrelândia como Bacia Andrelândia, 

dividindo-a em 6 unidades e desconsiderando a divisão em duas sequências  

adotada por Paciullo et al. (1993). 

BACIA 
ANDRELÂNDIA 

A6 
Gradação do biotita xisto da unidade A5 para 

paragnaisse. Contém intercalações de metachert e 
rochas calciossilicáticas. 

A5 

Biotita filitos e xistos feldspáticos. Porções basais 
contêm localmente blocos, seixos caídos e corpos de 
diamictito, incluindo veios de quartzo, granitóides e 

fragmentos calciossilicáticos. A porção superior 
contém raras camadas de carbonatos. 

A4 Filitos e xistos cinzas com intercalações de 
quartzitos. 

A3 

Quartzitos micáceos e xistos laminados. 
Estratificações cruzadas e hummocky são 

preservadas localmente. Metaconglomerados 
quartzosos ocorrem na área de Carrancas e as 

fácies mais finas predominam no SW, indicando a 
direção de aprofundamento da bacia. 

A2 Compreende a fácies A1 e quartzito intercalado com 
xistos. 

A1 
Biotita gnaisse contendo quartzo, feldspato e 

fragmentos quartzo-feldspáticos. Interpretados como 
arenitos feldspáticos. 

EMBASAMENTO* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela IV.7 : Paciullo et al. (2003) 

Renomeia a Bacia Andrelândia de Megassequência Andrelândia e considera duas 

sequências deposicionais separadas por uma discordância interna (regional): 

Carrancas (inferior) e Serra do Turvo (superior). Ambas gradam lateralmente para 

sucessões distais semelhantes, porém, com intercalações de fácies (hemi) 

pelágicas. 

SEQUÊNCIA 
SERRA DO 

TURVO 

Na6 

Sucessões estratificadas de biotita xisto/gnaisse com 
intercalações de muscovita xistos, quartzo xistos, 

quartzitos, quartzitos micáceos, quartzitos 
manganesíferos, metachert, anfibolitos e rochas 

calciossilicáticas. Mineralogia: granada, cianita e/ou 
sillimanita e rutilo são minerais comuns nas rochas 

pelíticas e semi-pelíticas.Tem composição semelhante a 
Na5, porém são mais micáceos, de granulometria grossa e 

os minerais metamórficos típicos são maiores e mais 
abundantes. Na Nappe Liberdade apresentam 

segregações de lentes quartzo-feldspáticas indicando 
início de fusão parcial local. Nas nappes superiores as 
sucessões da unidade aparecem em fácies granulito, 

dando origem à unidade de mapeamento Na6g. Esta inclui 
gnaisses pelíticos e semi-pelíticos com feldspato 

potássico + cianita, e rochas máficas com clinopiroxênio + 
granada + plagioclásio + quartzo. Rochas 

metaultramáficas e retroeclogitos comuns em regiões 
próximas a zonas de empurrão. 

Na5 

Sucessões de biotita xisto feldspático metamorfisados 
desde fácies xisto verde, na borda cratônica, até fácies 

anfibolito superior, no interior da faixa móvel. Na área de 
São João Del Rei é representada por clorita-biotita filitos; 
na área de Itumirim, biotita xisto. Na área de Madre de 
Deus, biotita xisto contém seixos pingados localmente. 

Apesar do aspecto maciço, o biotita xisto apresenta 
laminação marcada pela alternância de leitos quartzo-

feldspáticos e outros ricos em biotita e clorita, ou 
estratificação tabular delgada mal definida por camadas 
mais ou  menos ricas em micas. Veios lenticulares de 
quartzo são típicos. Na Folha Andrelândia ocorrem na 
fácies anfibolito com granada, estaurolita, cianita e/ou 
sillimanita. Rutilo, apatita e turmalina são freqüentes. 

SEQUÊNCIA 
CARRANCAS  

Na4 

Sucessões de filito/xisto cinzento com intercalações 
quartzíticas. São ocorrências predominantemente pelíticas 

aluminosas com ocorrências de granada, cloritóide, 
estaurolita, cianita e/ou sillimanita. Na Klippe Carrancas, 

sucessões de xisto cinza e quartzito incluem intercalações 
de xistos grafitosos pretos e xistos ferro-aluminosos ricos 

em granada e estaurolita. 

Na3 

Sucessões de quartzitos com intercalações delgadas de 
xistos, ambos ricos em mica esverdeada. Regionalmente 
o se destaca na topografia e sustenta as principais serras 
da região. Além de fuchsita, é comum a presença de leitos 
de magnetita, ilmenita e rutilo, indicando acumulação de 
minerais pesados. Contato com a unidade Na4 pode ser 

brusco ou suave (começando com intercalações de 
quartzito e filitos cinzentos). 

Na2 

Unidade constituídas pelos paragnaisses anteriores com 
intercalações de anfibolitos, quartzitos, e xistos cinzentos, 
rochas calciossilicáticas, mármores e gonditos. Quartzitos 
constituem camadas lenticulares, tabulares e estendidas, 

de espessuras médias a espessas, e separadas por 
contatos planos. Os xistos ocorrem geralmente 

associados aos quartzitos, em camadas delgadas ou 
lâminas, ou também em raros pacotes de espessura 

métrica. Escassas lentes cm de rochas calciossilicáticas e 
gonditos ocorrem e, mais raramente mármore. 

Na1 

Paragnaisses bandados com intercalações de anfibolitos. 
Os primeiros são biotita gnaisses geralmente constituídos 
por leitos ricos em quartzo e feldspato, cujas proporções 
de biotita e/ou hornblenda lhes conferem tons claros e 

escuros. Também aparecem lâminas e camadas delgadas 
pelíticas, representadas por biotita-muscovita xisto e 

biotita xisto feldspático e, localmente, lâminas ricas em 
hornblenda. plagioclásio, quartzo, biotita, ± hornblenda, ± 

granada são constituintes mineralógicos essenciais. 
Microclínio é raro e quando ocorre reflete proximidade 

com área fonte rica em K-feldspato. 

EMBASAMENTO* 

 

 



Tabela IV.8 : Campos Neto et al. (2004) 

Divide a área em Terreno Andrelândia, Nappe Lima Duarte e Sistema de Nappes 

Carrancas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 
OROGÊNICO 
TOCANTINS 
MERIDIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO 
ANDRELÂNDIA  

(sistema de 
nappes de alta 

pressão) 

Nappes 
Superiores  (alta 

pressão-alta 
temperatura): 
Três Pontas-

Varginha, 
Pouso Alto e 

Klippe 
Carvalhos  

Rutilo-(sillimanita)-
cianita-granada 

granulitos. 
Intercalações com 

(cianita-granada-biotita) 
quartzitos, gnaisses 

são freqüentes. 
Presença de 

leucossomas de cianita 
gnaisse granítico e 
filões de (cianita-

granada) leucogranito. 

Nappes 
Inferiores  (alta 

pressão): 
Carmo da 

Cachoeira e 
Aiuruoca-

Andrelândia  

Quartzitos impuros e/ou 
sequência rítmica xisto-

quartzítica. Lentes 
boudinadas de rochas 

metabásicas e gnaisses 
calciossilicáticos são 

comuns nos 
metapelitos. 

Quartzitos com 
intercalações de 

micaxistos e gnaisses 
calciossilicáticos 

subordinados. Xisto 
Santo Antônio (Trouw 
et al., 1983) ocorre no 

interior de rutilo-
aluminossilicato-
granada-biotita-

muscovita xistos. 

NAPPE LIMA 
DUARTE 

 

Quartzitos muito grossos miloníticos, com 
predomínio de ortoquartzitos sobre 

quartzitos imaturos com fácies ferríferas 
bandadas restritas. Quartzitos ocorrem em 
lascas imbricadas com sillimanita-granada-

 

SISTEMA 
OROGÊNICO 
TOCANTINS 
MERIDIONAL 

 

NAPPE LIMA 
DUARTE 

biotita gnaisses migmatíticos, com 
intercalações de gnaisses 

calciossilicáticos. Biotita gnaisses e 
granada-biotita gnaisses predominam na 

retaguarda. 

SISTEMA DE 
NAPPES 

CARRANCAS – 
Grupo Carrancas 

(Trouw et al., 
1980) 

Nappe Luminárias, Klippe Carrancas -
Itumirim, alóctone Serra da Bandeira : 
metapsamitos e metapelitos grafitosos. 

Alóctone Madre de Deus : metapelitos, 
metarritmitos e níveis de 

metaconglomerados. 

EMBASAMENTO* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela IV.9 : Campos Neto et al. (2007) 

Reconsidera o Terreno Andrelândia como um sistema de nappes e o divide em 

Nappe Pouso Alto, Nappe Liberdade e Nappe Andrelândia. 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 
OROGÊNICO 
TOCANTINS 
MERIDIONAL 
(ORÓGENO 
BRASÍLIA 

MERIDIONAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE 
NAPPES 

ANDRELÂNDIA 

 

 

 

 

 

 

 

Nappe Pouso 
Alto (e 
klippen 

Aiuruoca, 
Carvalhos e 

Serra da 
Natureza) 

Campos Neto et al. 
(2004) 

Nappe 
Liberdade 

 

O seu limite com a 
Nappe Andrelândia se 
dá por meio de uma 

zona de cisalhamento, 
sobrepondo rochas de 

nível crustal mais 
profundo (Nappe 

Liberdade) e 
supracrustais 

metamorfisadas em 
fácies anfibolito (Nappe 

Andrelândia). 

 

 

Nappe 
Andrelândia 

 

 

Xisto Serra da Boa 
Vista 

Muscovita quartzito e 
muscovita quartzo xisto, 

com lentes 
ortoquartzíticas e 

intercalações 
subordinadas de xisto 

porfiroblástico. 

 

 

 

 

SISTEMA 
OROGÊNICO 
TOCANTINS 
MERIDIONAL 
(ORÓGENO 
BRASÍLIA 

MERIDIONAL) 

 

 

 

SISTEMAS DE 
NAPPES 

ANDRELÂNDIA  

 

 

 

Nappe 
Andrelândia 

Xisto Santo Antônio 

Metawakes, com 
intercalações esparsas 

de rochas 
metapsamíticas e 

metamáficas 

Xisto Rio Capivari  

Série basal 
metassedimentar 

pelítica com 
intercalações de rochas 

metapsamíticas e 
metamáficas 

NAPPE LIMA 
DUARTE Campos Neto et al. (2004) 

SISTEMA DE 
NAPPES 

CARRANCAS  
Campos Neto et al. (2004) 

EMBASAMENTO* 

 

EMBASAMENTO* : gnaisse de granulação fina, bandado, de composição 

tonalítica ou granodioritica com quartzo, plagioclásio, biotita, epidoto, localmente 

hornblenda e microclínio descrito por Ebert (1963) e Pires (1978, apud Trouw et 

al., 1983) como pertencentes ao Grupo Mantiqueira. Além disso, podem ocorrer 

migmatitos possivelmente resultantes de anatexia in situ e/ou de injeções de 

diques e veios magmáticos. Ebert (1963) descreveu faixas com filitos e quartzitos, 

interpretados por Pires (1978, apud Trouw et al., 1980) como greenstone belts 

(Grupo Barbacena). Anfibolitos e rochas ultramáficas são comuns, além de diques 

e veios pegmatíticos e aplíticos que cortam todos os litotipos. 



 
 
 

ANEXO II 
 

 

FOTOMICROGRAFIAS DAS UNIDADES AMOSTRADAS  

PRANCHAS DE FOTOS I A VII 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


