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RES UMO

. 0s traços geolõgicos nais gerais das Faixas do

b nadas proterozõi cas (Grupos Araxã, Andre lãndi a e Canas tra ) ,bem co

mo o seu embasanento, na parte sudoeste de Minas Gerais são aborda

dos.
Na regìão de Fortal eza de Minas (MG), essas Iito

I ogi as podem ser grupadas em 3 uni dades lì toestratigraficamente
d.e!tintas n denominadas: Embasamento Cristalino, Cinturão Vulcano -

Sedimentar"Morro do Ferro e Grupo Araxã.
Localmente as rochas que constituem o embasamen-

to, são representadas por anate xi tos , mi gma ti tos e gnaì sses di ver-
sos, que mostram uma evol ução es trutural similar aque 1a aventada -

por F.i orì (l974) para rochas do Complexo Silvianõpoì'i s (Fig. l6).
As ro ch as tidas como pe rten cen tes ao Grupo Araxó

no local , são representadas principalmente por quartzì tos da Forma

ção Canastra. 0utras f itologìas consideradas como pertencentes a

este Grupo, agoìa melhor caracter'i zadas, passa a ser parte integran
te do "Cinturão Vulcano Sedimentar Morro do Ferro", modìficando-se
parci al mente os model os estrati grãfi cos ate- agora propostos para a

ãrea".
0 es tudo Þetrogrãfi co das I i tol ogi as que compoem

o Cinturão vulcano sedimentar "Morro do Ferro" e mais especifìca -

mente aqueles que fornam a "Unidade Morro do Níquel" sugerem compo

sições ori ginais correspondentes ã peridotitos, piroxenìtos e

bordinadamente basaìtos,
A complexidade estrutural da ãrea é excepc'i onal-

mente grande, levando ã um rompimento general i zado dos corpos que

constituem as diferentes litologias na ãrea, bem como ã fo.rmação

de diversas xi:stosidades e fenonenos de transposição.
Dados obtidos a parti r de prospecção geoquímí ca

na ãrea, e tratados e s t a t i s t i c a me n te , revelardna presença de anoma

lias de Cnomo, Nîque1 , Cobre e Cobalto na unidade l4orro do Níqueì.

Com base nos mode los geotectôni cos exi stentes na

literatura para a regiã0, nos trabalhos locais de petrografia' es

truturaì, estratì9rafia, geoQuimica bem como dos vár'ì os indicios

su
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de mineralìzações existentes na área, é tentada uma abordagem meta

ì ogenétì ca (Sens u Lato), pa ra a regì ão de Fortal eza de Minas'
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A ãrea aqui abordada si tua-se no muni cípi o de

Fortaleza de Minas (Sul de l'li nas Gerais) e estã contida na folha -
Fortaleza de I'iinas, SF-23-V-A-VI-4, publ i cada em '1980 peìo IBGE, e

mais precisamente entre os meridianos de 460,4t'37" a oeste de

Greent^lich e entre os paralelos 20o54'll " e 20o52'39", a suì do

tquador, ab ran gendo urna ãrea de 4 km2.

0 acesso pode se r fei to através da combi nação de

estradas asfaltadas (maior parte do percurso) e estradas de terra.
Partindo de São Paulo atinge-se a ãrea apõs um percurso de 300 Km

uti l izando-se para tanto as rodovias Anhanguera até as imediações
de Campìnasj SP 340 que leva aos arredores de l.fococa e finalmente
a BR-49 I atã as cidades de Itaú de Mìnas e/ou Passos, Ambas as ci
dades permitem acesso a Fortaleza de Minas atravõs de estradas de

terra com trãfego permanente e em bom estado de conservação (Fig.l),
Importantes informações referentes ã Geol ogi a Re

gionaì es tão consubstanci adas em 2 projetos da CPRI4 na es cal a de

l:1.0û0.000 e l:?50.000; o projeto Folha do Rio de Janeiro, Folha
de Passos por Brandal i se et al i i (1972),e o Projeto Furnas l4anti -
queira por Silva e Seìxas, 1977 Do ponto de vista estratigrãfi-
co caracteri zam um embasamento consti tuÍdo por gnâi sses e granì tos
ao qual denominam P16-Cambri ano Indi vi so, sotoposto aos grupos Ara

xã e Canastra.
0utros vãri¡;s trabalhos de ìmportãncia do ponto

de vista regional tais co¡r:c oe Ebert, 1957, 1962, 1968 e ì97'l ; Al

meida, 1967, 1968 e 1976; llernick, 1972 a, b, 1978; t{ernick e Fio
ri 'l979 se rão abordados em outros capÍtul os deste trabal ho.

Corrr relação ã geologia local, Teixeìra (.l978,
19 79a e b) fez um excel en te traba lho de cunho petrogrãfi co, geoquí
nri€0, estratigrãfico, tectônico e econômìco. Define na ãrea uma se

quência vulcano-sedi¡nentar do tipo"greenstone belt"e por ele deno-

m'i nado "Cinturão V u l c a n o -S e d i me n t a r Morro do Ferro", Como emb as a -
mento deste cinturão reconhece os mìgmatitos granitos e gnaisses -
de Brandalise et al (ì972) e Silva e Seixas (.1977). Com base em

crit6rios metamõrficos eestruturais, -subdivide o Grupo Araxã que ìo



calmente se sobrepõe d i s co rdân temen te ãs li tologias do cintui'ão -
vul cano-sedimentar, como sendo consti tuído por uma sequênci a basal
(Passos) sotoposta aos metassedimentos da Forn¡ação Canastra. 0u

tras informações adicionais a- geoìogia da ãrea estão consubdtancia
das no relatõrio final do projeto Alpinõpolìs (198ì ) coordenado -
por 0l i vei ra et al.

0s prìrnei ros trabalhos mineì ros, nes arredores de

Fortaleza de Minas,foram realizados peìa Companhia Ëletrometaìúrgi
ca de Ribeirão Preto, que explorou os, depõsìtos de hematita do Mor

ro do Ferro por 3 anos (1922 - 1925). Durante os trabalhos de ava
'l ìação desta jazida foram fejtas algumas escavações no então deno-
minado Morro Peìado (hoje Morro do NÍquei), constatando-se a pre -
sença de pequenos veios de garnierita. A primei ra descrição desta
jazìda coube a Luci ano J acq ues de Mo rae s (.l935) em seu clãssico
trabaì ho "NÍquel no Bras i ì " , onde faz al gumas consi derações sobre
o ca rãte r intrusivo do co rpo se rpen tÍn i co na Serie Minas, te cen do

a.inda considerações sobre o potenciaì do dep6sito.
Trabalhos posteriores, como o de S a n t i v a ñe z ( 1 965 )

Svesseon (1968) e Griffon & Richter (1976) respecti vamente, tratam
da viabilidade econõrni ca do depõsito e da metalurgìa do níquel si
I i catado, man ten do a geologia descri ta por Moraes.

Mais recentemente Alecrim e Pinto (.l980) execu-
taram uma campanha de prospecção geoquimi ca regi onal nas proximi da

des de Fortaleza de Mìnas, Morro do Ferro, visando caracterizar g
nomalias de Pb, 7n, Cu, Co, l4n e Cr nas diferentes unidades litolõ
gicas aÍ ocorrentes (Prã-Cambriano Indiviso, Grupo Araxã e Sequôn-

cia l4orro do Ferro).
0 autor do presente trabalho i ntegrou de l97B g

tã dezembro de 1980 um grupo t6cnico de pesquisas com finalidades
prospectivas particulares. Durante esse período coletou-se conside

rãve'l vol urne de informações que, coniugadas ãs informações geolõgi
cas disponíveis na Iiteratura, permìtì ram esboçar uma anãlise geo

lõgica local visando o conhecimento das possibilidades de minerali
zações da ãrea ou mai s precisamente, da uni dade vulcano- sedimentar
Morro do Nîqueì, que 6 o objetìvo principal deste trabalho.

Para tanto foi necessãri o caracteri zar antes - e

com certo detalhe-as diferentes ììtologias aí presentes, suas rela
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ções espaciais, empi lhamento litolõgico, estrut.uras e distribuição
dos elementos menores no solo.

Es te trabal ho no entanto deve ser encarado como

tentativa pioneira para a ãnea,sujeito portanto a conrplementações

futuras, jã que vãr'i os aspectos de importânci a de ì xa ram de ser g
bordados, pois demandariam estudos adicionaìs de campo e laboratõ-
rì o que não puderam ser real i zados no momento.

Assìm seria necessãria esta mesma abordagem em

outros corpos v u I c a n o - s e d i me n t a re s que aT ocorrem regionaìmente ' -

compìementada por anãlises quÍmicas, visando o estabelecìmento de

uma estratÍgrafìa petìo quírnìca para estes corpos. Uma anãlise tec
tõnica regìonal acompanhada de datações geocronolõgìcas revelariam
a evolução geotectônica da ãrea assìn como elucidariam ainda os vã

ri os regimes de dobramento e fraturamento superpostos que aí ocor-

ren sem falar da necessidade de se determinar as principaìs altera
ções :carbonataçã0, clori tização, serpentìnização) apresentadas por

estas roch as .

2. METODOLOGIA DE TRABALHO

As ativìdades de campo necessãrias para a reali-
zação deste estudo foram aquelas de rotina para trabalhos desta na

tureza mas,no entanto,tendo em vista os obietivos propostos, foi
necessãria uma sistematização dos trabalhos em dois níveis de ob

servação. 0 primeiro compreendeu o levantamento geoìõgìco prelìmi-
nar de uma ãrea maìs anrpla, regìstrando os diferentes tìpos ìitolo-
gicos e suas relações estruturais bem como as principais bacias hi

drogrãficas, elementos estes necessãrios para elaboração de uma ba

se geológìca, com apoio de fotografias aéreas na escala l:25-000-
Ainda neste nível foram coletadas 62 amostras em sedimentos ativos
de drenagem e 42 amostras de concentrado de batéia visando a sele

ção de uma ou mais ãreaS- al vo. 0s resul tados assim obtidos f orarn

sintetizados em forma cartogrãfica na escal a 1:25.000 (Figuras 16,

21 e 22) e nætabelas 1e 2.
0 outro nível de observação do trabalho constou



a)

b)

de estudos detalhados em uma ãrea-alvo de 4 Km2, rnapeada na escala
l:5,000, com auxÍl io de teodoìito, bússola e trena. Esses estudos
tiveram o objetivo de estabelecer as relações geom6tricas entre os
diferentes tjpos ììto1õgicos, mineralogia princ'i pal, textura e

prìncipaìmente orjentar a coleta de 200 amostras de solo, ao níveì
do horizonte B,para anã1ise de elementos menores taìs como níquel,
cobre, cobalto e cromo. 0s resul tados obtidos estão apresentados -
em forma cartog.rãfica (Figurð 17, 23 a, b, c, d)e na Tabela 3. 0s

trabalhos de campo foram ìniciados em dezembro de 1978 e concluí -
cios em abril de l98l " tota.l izando cerca de .l70 dias /campo.

0s trabalhos de laboratõrio para a realização
dos es tudos acima citados constì tuì ram de anãl ises q uímì cas e lj ne

ralõgjcas tais como:

estudos petnogrãficos em ì00 secções delgadas de rochas com vis
tas ã identìfjcação dos minerais pnesentes, textura e paragêne-
se, pe rmi ti ndo assim a el aboração de al gumas considerações ge né

ticas. Todas as secções foram estudadas segundo mé'todos conven-
cìonais em microscopìo de fabricação Leitz, modelo Stl-Luz Pol.

Anãl ises químìcas em sedìmentos atìvos de drenagem ('btream sedi
r ents') para Cu, Co , 1,1 

j, Cr e Au foram feitas nos ìaboratõrios
da fj nma Puriquìma Ltcia, uti l izando-se o m6todo absorção atômì -
ca apõs abertura por HF e HN0, a quente, na fração menor que

B0 rrresh para os 3 primeiros elementos. Para o ouro e cromo foj
anal ì sado con cen t rado de batei a pelo m6todo absorção a tômi ca g
p6s fusão total , com pesagem do concentrado para fração entre
'I 50 - 200 mes h

Anãlìses quÍrnicas de solos para elementos menores (l'l ì, Cu, Co e

Cr) foram real izadas em pa rte nos Iaboratõri os de anãj i ses da

fi rrna Puriquìma Ltda (SP) e em parte nos Iaboratõr'i os da fi rma

Geosol , geologìa e sondagens Ltda (8.H.). Ëm ambos os laboratõ-
ri os o m6todo uti 1i zado foi "absorção atôm.i ca" , apõs abertura -
por H N0, con cen t ra do a q uente, sendo anal jsada a fração total.0
aparelho utilizado em ambos os casos foi unr Varian 1200, com lì
mites de confìabilidade superìores ã 90%.

c)



3. GEOLOGIA REGIONAL E EVOLUÇÃO DO CONHECI!4E¡I.TO GEOLTGI CO

3. r. INTR0pUçÃ0

A negião de Fortaleza de ¡.1j nas corresponde a uma

ãrea do embasanrento cristalino, pertencente ao chamado Complexo
Campos Gerais (Carta Geolõgica do Brasil ao t,li Iione-sìmo, Folhas SF

23; SF-24; SG-23, 'l978) que possivelrirente representa o Grupo Barba
dena intensamente cisalhado e cortado por um sistena de falhas Nl^l

(lJernick e Fìori , ì979). Ao norte esta ãrea cristalina é' deìjmitada
pel os Grupos Araxã e Canastra; a oes te pelo Grupo Araxã e sedjmen-
tos carboniferos da Baci a do Paranã'; ao sul por rochas gnãi ss icas-
granul íti cas, e a leste transi cì ona para roch as gnãi ss ì cas an ate xí
ticas do Grupo Barbacena. Localmente entre o Complexo Campos Gerai s

e os Grupos Araxã/Canastra ocorrem manchas de dimensões variãveis
do Grupo Bambuí, como nos arredores de Carno do Rio Claro (Fig.2),

A ìi tologia do Complexo Campos Geraì s é const.i -
tuída essencialmente por xistos e gna'i sses com termos rnigmatíticos
e facoidaìs subordinados,e frequentes intercalações de metaultraba
sitos e c a I c o s s i I i c ã t i c a s . Um pouco mai s para norte da região de -
For¿aleza de Minas afloram ainda os grupos Arai, Andretândia,ParaÍ
ba, São João Del Rey, enquanto que os grupos Amparo e Pinhal e as

formações Eleutãrio e Pouso Alegre afloram mais ao sut. (Fìg.2).

3.2. DESCRIÇÃ0 DAS UNipAptS LrT0L0crCAS

Nas imedi ações de Fortaleza de I'l ì nas afIoram as

seguì ntes uni dades I i toes trat i g rãf ì cas (Fi S. 2).

- Embasamento Cnistalino, Complexo Si lvianõpolìs,
G r'; po /l;ìp a ro

- Comp l e xo Si lvi anõpol is
- Grupo Amparo

- Grupo Araxã
- Grupo Pì nhal
- Grupo Canas tra
- Crupo São João Del Rey

- Grupo Bambuí
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3.2.1 , EMBASAMTNTO CRISTALINO

0 assim chamado Embasamento Cristalino ou Cornple

xo Prã-Cambri ano lndi vi so, corresponde a uma entì dade heterogônea
constituída de 2 porções distintas, Uma r.eunindo rochas metamõrfì-
cas de mddio a alto grau, incìuindo diferentes tipos de granulitos,
gnaisses, mìgmatìtos, anatexitos, anfibolitos e granìtõides, fre -
quenterxente esta associação I ito1õgìca tem sido designada de Grupo
Barbacena. 0utra, englobando rochas metassedimentares e xistos bã
sicos a ultrabásicos de facjes xistos verdes e anfibolito, comumen

te interpretadas como equivalentes a sequônciæ vulcano-sedimenta -
res deformadas e metamorfizadas. Enquanto a primeira constitui o

a rc abo uço geral des ta uni dade, a últinra pode constituir ou não fai
xas maìs ou menos contínuas tais como nos arredores de Alpìnõpolis,
Nova Resende, arredores de Fortaleza de Minas, Piumhi, etc.

3,?.2. GNAISSES, MIGMATITOS, ANATEXITOS T GRANU-

LITOS

0s gnaisses domìnantemente são do tipo biotita d
ou hornblenda gnaisses, exibindo estruturas facoidais, fìtadas e

bandadas. tstas I i tol ogi as gradam I ate ra I men te para anatexi tos (me

tatexitos, geralmente com estruturas dobradas,ptigmãticas, estic -
tiolÍticas e venosa; diatexitos p.redomjnantemente com estruturas -
tipo "schlieren" e nebulÍtìco) e granitõides de composìção grano -
diorîtica ou tonalítica (Projeto Furnas llantiqueira, 1976; Teixej-
ra, ì978).

Entre os migmati tos predomi nam os de estrutura -

agmatítica, "schoììen", "schlieren", acamados e dobrados, tendo co

mo paleossoma gnai sses, anfiboli tos, granulitos e ro ch as ultrabãsi
cas (hornblenditos, actinolìtitos,sendo que o neossoma 6 representa
do por materiaì gran itõide; d iorÍtì co e g nan Íti co.

Comumente a composição mìneralõ'gica das rochas -
descritas acima õ representada por guartzo, plagioclãsio, hornblen
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da e biotita. A microclina pode estar ausente, aparecer de forma -

subordinada, ou então, localnente ser o feldspato predominante.

Estas lìtologias podem mostrar transposição, ori
gì nan do estruturas do tì po embrechítico.

0s granuìitos ocorrem tanto sob a fornla de inter
calações com dimensões vaniãveis nas litologias descni tas acina ou

sob a forma de faixas, onde são o principal tipo litolõgico' No uì

ti mo cas o formalll intercalações de co rp os mai o res , apresentanò compo-

sição intermediãria com variedacies enderbíticas e sienÍticas. char

nockitos tÍpicos e granuliticos bãsicos são variedades bastante

restritas. como feição estrutural caracteristica estas rochas mol

tram-se ora bandada ora gnãi ssi ca (0liveira, 1973; Choudhuri et
aìli 1978) .

3.2. 3. ROCHAS BÃSICAS-ULTRABÃSICAS

As litologias de composìção bãsica-ultrabãsica -
embutidas neste embasamento ocorrer,ì prìncipalmente de duas manei -

ras: formando g:-andes corpos não associ ados con rochas sedimenta -

res, como nos a rre do nes de Fortaleza de Mi nas Piunrhi, Nova

Resende, Jacuí, etc. ou então como corpos extrusivos com metassedi

mentos associados, tamb6rn prõximos ãs localidades jã descr'i tas,
As seqüências vul c a n o - s e d i me n t a re s mos tram- s e g

longadas como um todo, geralmente seguì ndo uma di reção N30I¡l|-EN. 0

pr.i meiro t.i po també'm mostra este alinhamento preferencial, e as li
tOlog.i as que compõem ambos os tipos t6m as mesmas atitudes, e seus

contactOs corn o embasanìento cristalino são eminentemente te.ctôni -
cos .

As I i tol ogì as de composi ção bãsi ca-ul trabãsì ca -
para ambos os tipos são tambérn sirnì lares, predominando tremolita d
ou actinoiita xistos, serpentinitos, clorìta xistos, talco xistos'
etc(choudhuri, 1980) não raramente cortados por pequenos diques de

metabasitos.
0s metassedimentos nai s comunente associ ados aos

corpos extrusivos são metacherts mais ou menos ferríferos, gondì -

tos, quartzitos grafitosos, metaritmitos e calcãrjos'
Apesar do grau de metamorfi smo que atuou sobre -
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estas rochas (facies xìsto verde a anfibolíticalnas proximidades -
dos contactos com o embasamento são muitas vezes preservadas es tru
tu ras reì ìqui ares magmãtì cas , principaìmente ps e udomo rfos de ol ivi
na.

Apesar dos modelos tectônicos propostos para a ã

rea e da proximidade entre estes corpos, bem como das diversas si
mi lari dades entre eles e x i s te n te s , a ì n d a não foi tentadâ uma corre-
1ação.

3.3. COMPLËXO SILVIANOPOLIS

0 Complexo S il vi anõpol i s (F.i ori , ì979)' de i dade

arqueana,6 constituÍdo essencialmente por mignratitos do tìpo em

brechÍtj co predominantemente cinzentos e composição variãvel entre
tona I Íti ca, granodi oríti ca e graníti ca. As rochas apresen tam fol i a

ção proeminente condjcionada tanto pela disposição paralela de mi

nerais esti rados como tanlbe-m pel a al ternãnci a de leì tos quartzo

feldspãticos e leitos descontínuos enriquecidos em biotita e horn-
blenda. Localmente associam-se a gnaìsses porfiroblãsticos e anate

xìtos irreguìares do tìpo flebítico ou "sch1ieren". Fiori (1979) de

nronstrou que os embrechi tos são produtos de intensa transposi ção -
dos anatexjtos f'l ebíticos e "schlieren", sendo ainda reconhecidos

naqueles, locaìmente, dobras ìntrafoliares disruptas e com ãpices

espessados, A textura dos mìgmatìtos 6 predor,rì nantemente granoblãs

tica e a dos embrechitos é granoblãstica-cataclãstica. Esses embre

chitos mostrar¡1 locaìmente maior ou menor grau de recristaì ização e

mesmo remobì 1i zaçã0, i ndi cando a atuação de fenômeno t6rmì cos p6:

deformacionais que chegaram a iniciar fenõmenos de anatexia.

3.4. GRUPO AMPARO

0 Grupo Amparo (Ebert, 1968) ' ocorre no bloco

Jundiai situado ao norte dos falhamentos de Jundiuvira e Itu, bem

como no bl oc,o Pinhal ao norte do falhamento de Jacutinga (Penalva

e l,Jerni ck , 1g73 a). Este grupo corresponde a uma sequência meta-se
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dimentar que se aproxima da ãrea em foco, circulando o Compìexo

Caldas mais ao sul (FiS. 3). Fìorì(.l979) redefi'ne este grupo, co!
siderando-o cono transamazônico, retirando da defìnição original -
as rochas granuìítjcas, embrechìtos, gnaisses granÍticos e parte -

dos gnaìsses porfiroblasticcD,por consjderã-los como integrantes do

enbasarrrento desta unidade. Como lito'l ogias predomi n.antes estão pre
sentes bìotita e/ ou hornblenda gnai sses I i s trados, b andados , fi
tados e anatexíticos; intercalações de biotita xistos, quartzìtos
feì dspãtj cos, quartzi.tos, gon dì tos , an ortos i tos e g ran de quantida-
de de corpos bãsicos/ultrabãsicos etc. Estas ìitoìo9ias exibem in
tensa transposição ao longo dos planos axiais das dobras, atestada
por abundantes dobras intrafoliares disruptas e com ãpices espessa
dos.0 metamorfisno atingiu a facies anfibolÍticao levou ã forma -
ção de zonas com predomínio de metatexitos e diatexìtos. 0utras ca

racterísticas irnportantes deste grupo são a saussuri tização dos

pl agi ocì ãsi os , formação de cl ori ta a parti r de granada e bi oti ta,
desenvol vi rnento rrrarginal de bìotita em anfibõ1io, atestando assìm

o polinetanrorfismo atuante neste grupo. A Fig.3 mostra a ampìa

di stri b ui ção do grupo.

3.5. GRUPO PINHAL

De acordo com os vãrios autores que o estudaram,
este grupo pode ser definido como uma unjdade g r a n í t i c a - m i g m a t í ti c a

de idade Brasiliana, tendo sua gênese possivelmente Iìgada aos me

tassedì mentos do Grupo Amparo e seu embasamento, que foram extensi
vamente migmatizados pela intrusão de numerosos corpos granitõides.

0s gran'i tõìdes apresentam composição granítica a

quartzo-diorÍtica, ìncìuindo termos s i enÍticoscon textura equigranu-
lar/porfirõide, e coloração rósea, cinza e esbranquiçada.

0s nl.i gmatitos são predominantemente de cor rosa,
com es truturas acamadas, agrnatíti cas, "s chol len " "schIieren"
neb ul Íti cas , homofânìcas, dob radas e oftãlmi cas.

A i nterferência de vãri os corpos granítì cos com

au16olas migmatíticas resultam em compììcados complexos granítico-
mignratíticos, sendo que os maiores.são representados pelos conple
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xos de cal das e Socorro ( Fi g. 3) . Aos processos de
soci am-se fenõmenos metassomãti cos que afetam não
como tambãm as maiores'intercalações de roqhas rrão
les presentes.

mi gmati zação as

sõ os mi gmati tos
mi gmati zadas ne

3.6. GRUPO SÃO JOÃO DEL REY

0 Grupo São João Der Rey (Ebert, jg67) de idade
p16-cambriana superior (segundo o mesmo autor) reune as formações
carandaí e Tiradentes (oasais),Barroso e Prado (porções superiores),
formando um pacote metassedimentar na facies xisto vende com mais
de 2.000 m de espessura consti tuÍdo essenc'i almente por areni tos ri
cos em sericita e caulim, anenitos conglomerãticos (F.T.i radentes)l
xistos e quartzitos e megaìentes de calcãrios (F.carandaÍ), mega
lentes de cal cãrios (F.Barroso) , fi l'i tos ãs vezes graf.i tosos encer
rando lentes de calcãrios e calcoxisto (F. prados) (Fig. 4).

3,7 , GRUPO ANDRELANDIA

0 Grupo Andreìãndia, de idade Brasiriana (Ebert,
l96B)' primeiramente crjado como sãrie (Ebert, l9s7), refere-se a
ìitologias em muitos aspectos similares ãs da Formação Carandaí
(Grupo são João Der Rey). Sua porção basar ã constituída por quar!
zitos puros ou com muscov'ita, cianita e granada atingindo cerca de
100 m de espessura gradando para micaxistos claros (muscovÍt.i co) e
escuros (biotÍtico) ambos com granadas, estaurolìta e c.i anita, a
testando assim grau de metamorfjsmo elevado (facies anfibolftica)-
(Fig. 4).

3 . 8. GRUPO ARAXÃ

0

j dade prã-cambri
Grupo Araxã, definido por Barbosa (1955) como

ana mãdi a cons t'i tu j -se de mi gmati tos, gnaì sses ,
de
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micaxistos, quartzitos, xistos verdes e filitos. Estas
compori am na regi ão duas uni dades di sti ntas separadas
cordânci a anguì ar:

litologias
por uma di s

Uni dade Basal - mai s vel ha

Unidade Superior - maìs jovem

Essa defì nì ção original foi posteri ormente ampli a
da, modificada e redef in'i da por vãrios autores, incìuindo o prõprio
Barbosa e ColaboradorEs(1970 b) que restringiram a sígnificação de
Grupo Araxã para x'is tos com duas mi cas , granadas , ruti I o, zi rcão,
turmal'ina, cianita e estaurolita.

Trabalhos ma'i s recentes (Dani et ôl , 1973; Mari -
ni et â1, 1974), restrìngiram o Grupo Araxã a rochas da facies do
anfibolito.

Em res umo, todos os cri t6ri os uti I i zados atã a99
ra para definir o Grupo Araxã, não mostram uma aplicabilidade para
todo o grupo. Tendo em vista esses problemas os vãrìos autores que
trabalham nestas ãreas tôm consi derado como Araxã rochas com um

gnau de metamorfismo mais alto (facies anfibolítica) , ta.is como:
granada- mus covi ta xi s to com i nte rcaì ações de quartzi tos , gnai sses
an fi bol fti cos , e xi s tos , con fo rme s uges tão dos auto res ci tados aci
ma. A distribuição geogrãfica deste grupo pode ser vista na f.igura
4. Por outro 'l ado, a Formação Canastra ã representada por rochas
de mai s bai xo grau metamõrf i co tai s como: quartzi tos m'i cãceos , mi
ca-xistos e filitos.

Entretanto, uma separação estrat'igrãfi ca baseada
em crit6r'ios metamõrficos parece-nos bastante inconsistente para a

ãrea.
A idade do Grupo Araxã 6 controvertida, tendo si

do atribuída ao u'i clo uruaçuano por Armeida,(r967 a, l96g), e Ha

sui e Almeida,11970); Almeida et alli (1976); Marini et aìli,(1976)¡-
t,lernick e Hasui,(1975).

3.9. GRUPO CANASTRA

De acordo com Barbosa (1955, 1960, 1969, 1970 a,



¡

l

t-õ

'ì 970 b) este termo engloba rochas com baixo grau de metamorfisno -
(xisto verde) onde predominam quantzitos, filitos prateados e fi li
tos grafì tosos com pi ri ta, quartzo*muscovi ta-seri ci ta xi stos , mus .:

covita-biotita xistos e lentes de metacalcãrios.
Geografi camente tem como ãrea de ocorrênci a os

Estados de Minas Geraìs e Goiãs, conforme mostra a figura 4.
Datações obt.idas pelo mãtodo K/Ar sobre as forma 

l

ções deste grupo dão idades que variam de 450 - 480 rn.a. (Hasui e ,

Almeida 1970).

3, 1C. GRUPO ARAI

0 Grupo Araí (P16-Cambriano Superior) foì defini
do por Barbosa et al ii (ì969) como sendo constìtuÍdo por um conjun
to de metamorfi tos que recobrem o embasamento cristalino.

0 Gr upo repousa em di scordãnci a angul ar atravõs
de conglomerado basal sobre o embasamento na região de Arraias,Mon
te Aìegre, Campo Belo e Cavalcantì, sendo subdividido em duas for
mações:

- Formação Arraias(ìnferior) composta essencial-
mente por quartzi tos puros ou mì cãceos , com ì ntercal ações de meta-
peìitos e vulcanitos andesito - basalto.

- Formação Trairas contendo xistos epimetamõrfi-
cos intercal ados com quartzi tos e cal co xistos. A fì gu ra 4 mostra
sua distribuição regional,

3. ]]. GRUPO BAMBUI

0 termo Bambuí foi uti I i zado pel a primeì ra vez
por Rimann (19'l7) para designar o grupo de rochas sedimentares que
ocorre na Bacia Co Rjo São Francisco. Isse grupo foi vãrias vezes
redefìnido, seu signìficado arnplìado e modificado e ainda hoje 9
xistem controv6rsias quanto ãs suas litologias, posicionamento es
trat igrãfi co e â sua i dade.
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as idades atri
4 e 5.

Sua pos i ção es trati grãf i ca, ì .i toì ogi
buÍdas a este Grupo podem ser observadas

a, bem como

nas fi guras

3 .12.

A el uc'i dação das interrel ações entre as uni dades
anteri ormente descri tas foì tentada atravãs de vari ados model os
geotectôni cos. Todos eles ressal tam que o Grupo Barbacena 6 o arca
bouço ì i to'l ógi co de uma ãrea estãveì , correspondendo geotectoni ca-
mente a um craton (craton de são Francisco) circundado por vãrjas
fai xas m6ve i s .

Ass'i m Ebert (1969) , baseado em exausti vos I evanh
mentos, concebe o prime'i ro modelo geo'l õgi co para as reg.i ões leste
e sudeste dos estados de São Paulo e Minas Gerais representados
nas figuras 6 e 7. Segundo este autor ocorreria na reg.i ão em foco-
um cinturão orogânico (geoss'inclíneo Paraíba), de .i dade variscana-
( Prã-Cambri ano Superì or) , amol dado em torno do craton do São Fran
cisco. A sul de Belo Horizonte, na altura do paralelo zzos, o .il
turão sof re uma bi f urcação em do'i s ramos . um, denomi nado de AraxaÍ
des, passa a infletir para NtJ, contornando o craton e, passando :
por Três Corações e Varginhas, penetra no Estado de Gojãs. 0 outro
const'i tuindo os Paraibi des, com dì reção NE e ENE, penetra no esta
do de São Paulo e estende-se atã o estado do paranã.0 c.i nturão, I
quer na sua parte indivisa, quer nos AraxaÍdes e Paraibides, exibi
ria zoneamento com a ocorrência de 3 faixas distintas:

a) Uma faixa centraì, que corresponderia aos internídeos, deposita
dos em ambiente eugeossincl'inal . tstrati graf i camente õ ..p..r.n
da, pelos Grupos paraíba e Juíz de Fora. A fa.i xa constìtui a
serra do l4ar (um mega-anticl'inal com detalhes estruturais bas
tante compl'i cados)e o vare do paraÍba (que exjbe estrutura d;
"sinc'l ìna1", em forma de ìeque). 0 Grupo paraÍba engloba rochas
do facies do anfibolito e granulito, e ostenta uma,,zona
tral " , mi gmatÍti ca ( fi gura 6 ) .

cen
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b) Uma faìxa intermed'i ãr'i a que corresponderia aos externides, ¿ep9
sitados num ambiente de trans'i ção entre eu-miogeossincl.i nal. E

caracterizada por uma tectônica de escam.as, ôtravãs de falhas
de empurrão assoc'iadas com grandes transportes de massas, resul
tando numa conplexa es trutura imbri cada formada peì a al ternância
entre rochas do cinturão e do seu embasamento (Ebert, l96g,Fìgs
6 e 7). A sua vergência ã constante, refletindo os movimentos
d'i rì gi dos contna o craton. Estratì graf i camente conpreende os
grupos Andrelãndia (paraìbides, MG), Itapira (paraìbides, sp) e
Varg'inhas (Araxaídes, MG) al6m dos 14ica-xistos paraibuna,na ser
ra do Mar. As rochas são do facies anfibo'l ito, e o metamor I
fismo ã de alta pressã0, (Ebert, lgTl).

c) Uma faixa externa, caracterizada por dobramentos suaves e falha
mentos. Estratigraf i camente 'incl ui o Grupo São João Del ney(com
as formações Canandaí, Barroso e Prados) equivalente ao Grupo -
Banrbuí (Ebert l962) ou Açunguì (Ebert, l96g), Formação carandaí
com a Formação R'i o das Elvas ã qua'l ocorrem, associados, os
quartzitos de São Tomã das Letras, Itutinga e Itumirim (EbeFt,-
ì971). As rochas são anqui -metamõrf icas ou epi zona'i s, predomì
nando tìpos f inos, bem selec'i onados, e calcãrios (tbert, l96g).
0 Grupo São João Del Rey mostra-se, sucessi vamente, menos defor
mado no sentido do eixo do Rio São Franc'i sco, e corresponderia
a depõsìtos de cobertura do ante país (Ebert, 1957, l96g).0s de
põsitos molassõ'ides do cinturão Paraiba seriam representados pe
las formações Pouso Alegre (Leonardo Jr. et ô1., l97l ) e Eleutã
rjo (Ebert, l97l ) s jtuados nas prox'imidades do falhamento de Ja
cuti n ga .

0 embasamento do cintunão seria representado por
um complexo-mì gmatíti co, peì a Formação Lafaiete e peì o Grupo Barba
cena' cuio equivalente, ro estado de São Paulo possi velmente seria
o Grupo Ampa ro (Ebe rt , 1957 , 1962 , 196 B e '19 71 ) .

A rel ação entre o embasamento e as rochas do ci n

turão foi estudada por Ebert (1971) numa fa'i xa de metassed.imentos
embutida entre os complexos graníticos de P'i nhal e Socorro. Esta -
faixa seria integrada peìos grupos Amparo e Itapìra, e const.i tuì -
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ria um mega-ant'iclinal formado por um sistema de anticlinais e sin
cl inais especiais, os pnimeì ros ocupados peìo Grupo Anrparo. 0s contatos entre os complexos granÍticos e a faixa metassedirnentar seriam dados pelas falhas de empurrão de Jacutinga e Inconfident.r.'

0 model o ac'ima exposto sof reu s ucess.i vas mudan _

ças e refinamentos. Assim Almeida (1g67) equalizou os Araxaídes ãfaixa Brasil'i a de ambientes miogeossincl'i nal e idade brasiliana(Fig' 8). Fundamental contestação ao modelo é'devida a Condani, Delhal e Ledent (1973). segundo estes autores tanto o Grupo paraÍba
quanto o Grupo Juiz de Fora seriam de idade Transamazônica, o Grgpo Banbacena de i dade Arqueana, permanecendo como de .i dade Brasi ì iana apenas a zona mi gmatÍti ca central de Ebert ( l96B) representada
peìo Grupo serra dos 0rgãos. A idãja de um craton circundado por
faixas mõveis foi retomada por Fyfe e Leonardos (1g74) (Fig. g).

Estes autores visuaìizam para a região a existêncja de dois cratons, o do são Francisco e o do paranã, este recoberto peìos sedi¡nentos da bacia homônima, ambos constituÍdos po;
rochas arqueanas. Estes núcleos cratôni cos estar.iam envol vi dos por
cinturões mõvei s de baj xa pressã9, caracteri zados peì a presença degranuljtos. Estas faixas nlõve'i s foram denominadas peìos autores co
mo cinturões t'i po At'lântico com .i dades superiores d 2,0 b.a.. s;bre estes cinturões terjam se desenvolvido, no proterozõico Mãdio
e superior, fajxas m6vejs de alta pressão representadas peìos cinturões BrasÍlia (com facjes eugeossinclinal e miogeossincJinal ;57õ-- 900 nl.a.), Esp'inhaço (com facies mjogeossinclinal; 1.100 - 1.400m'a') e São Roque (com fãcies eugeossincl inaì ). Tal interpretação
imp'l ica Quê, para os referjdos autores, os Grupo Bambuí, Araí, Ara
xã', Canastra e Andrel ândi a tôm j dades brasi I ì anas , fi cando .r'uu.ito o posÍcionamento estratigrãfico do Grupo São João Del Rey.NestJ
esquer'ra o macìço de Guaxup6, definido por Almeida (.l976), corres
ponderia a restos preservados do cinturão Ailânt.i co. Esta idãia ã
retor¡ada por Alme j da (1979) ao atrì bu'i r as rochas granul íti cas do
mac'i ço de Guaxup6 ao cinturão granulítico Alfenas, que delimita,ao
sul, o Craton do paramirim (Fig. l0).

Face a fì gura 9 apresen tada per os autores, con
clu'i-se que a região de Fortaleza de Minas deve situar-se numa por
ção cristalina, na quaì parte das rochas do cinturão Brasília fo
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nam remov'i das por erosã0. 0 zoneamento l'i to1õgico proposto para o
ci nturão Paraíba conresponde na real i dade a trãs ci nturões di sti n-tos gerados sucessivanrente e com disposição. sub-paralela.

Almeida et al. (1976) subd.i v.i denr a faixa BrasÍ _

lia proposta por Almeida (ì968) e Fyfe e Leonardos (ig74), atribuìn
do a- fac'ies miogeoss'inclinal e eugeossinclinal ìdades distintas.
crjam assim os cinturões tsrasÍlia e UruâÇu, respectivamente de ida
des Brasj I j ana e uruaçuana. 0 prinrei ro (BrasÍl j a) engloba as unj da
des Araí, canastra, paraopeba, paranoá e são João Del Rey e o se
gundo as unìdades Araxã, Andrerândia e Itapira, fig. r0.

Baseado em trabarhos de campo, anãr ises estrutu-
nais ' estudos petrogrãricos e geocronolõgicos, o grupo de geõìogos
do cunso de Geor ogi a de R j o cr aro (r,Jern.i ck, lgrz a, b, r978) desen
volveu um modelo calcado em uma evolução poììcícl'i ca. Assjm existi
ria na regìão enì foco um embasamento arqueano equ'i valente aos gru
pos Paraíba e Barbacena. Sobre este embasamento ter-se-i a deposi ta
do o Grupo Amparo, de j dade transamazônì ca, corn s ubsequente meta
morfj smo e deformação que afetari a tamb6m o seu embasamento. Am
bas as unidades teriam por sua vez sido redobradas durante os .1clos Uruaçuano e Brasi lìano. A este tempo associar-se-ja na regìão
unl i ntenso pì uton'i smo grani tõi de (Gnupo P'i nhal ) e a impl antação de
bacias molãss'i cas (Frn. E'leut6rì0, Fm.Pouso Alegre e Fn pico de Itape
Va),atestandoqueomacìçodeGuaxupãagiucomoumaãreaestãvel
em rel ação ao ci n tunão Rì be i ra, adjacen te. As i dé'.i as do grupo de
Rjo claro (Figs. ll e 12) podem ser sumarizadas do seguinte modo:

l) Formação de uma crosta sjãl'ica prìmitiva durante o Arqueano (Cr
clo Guniense e Jequìã) atrav6s da conjunção de processos magmã_
t'i cos - metamórf i cos - anat6cti cos. As dobras de f I uxo pnesen
tes sob forma vestìgìnaì nos anatexitos tìpo flebít.ico e ,,sch
lieren" do Complexo de Silv'i anõpol'is e nas rochas granulítlcasl
representam as fases de def ormação mais 'i ntensa des te periogo,-
des'i gnada aquì de Fn.

2) Granul i ti zação de parte dos anatexi tos orì g'i nando as rochas gra
nulíticas da Zona de llachado. 0 rnetamorfismo ocorreu enì condì -
ções estãticas, permit'i ndo nestas rochas a preservação das do
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4)

bras da fase Fn,

3) Soerguiriento da crosta acompanhado de fal,hamento e erosão. Atra
v6s de uma tectôni ca de bloco foram e xpos to s nivei s Si ì vi an6po-
1is, enquanto que e r,i ãreas não muito distantes f orarn preservadas
rochas rnetamõrf i cas de baìxo grau, representadas por "greenstone
belts" (e.9. Pi unhu, Rio das Velhas).

No Ciclo Transamazõnico (Proterozõico Inferior) ocorreu a sedi
mentação do Grupo Ampar"o e seu netamorfismo de al ta pressão es
tando hoje exposto o seu nÍvel mesozonal. A deformação que afe
tou o Grupo Amparo (Fase Fn+1) afetou tambõm intensamente o seu
embasamento, transpondo as es truturas mi gmãti cas (do Compl exo -
de Si I vì anõpoì is ) , ori gi nando os embrechi tos e deformando as

rochas granuì Íti cas da Zon a de Mach ado. A de fo rma cão do er¡basa-
mento decresce de S para N desCe a atual borda da Bacia do Para
na- (Artur et al. , 1979 ), passando pela ãrea aqui em foco, ate- -
ao il da zona rúpti I Nova Resende - Barbacena, onde a transposi -
ção vai diminuindo gradati vamente para al cançar-se o domín i o do

Grupo Barbacena, pouco ou não afetado peìa Fase Fn+l. 0 metamor
fismo do Grupo Arirparo afeta tambãm as rochas granulíticas levan
do à formação de granada e clinopiroxênios a partìr de hiperstô
nio e pì agì oc lãs io. Duran te a fase tectono-metamórfi ca do Ciclo
Transamazônico o fluxo de calor supera, no tempo, a deformação,
o que resulta na recristaìização mais ou menos ìntensa das tex
turas cataclãsticas ger"adas pela transposição ììgada à Fase Fn+

1, a produção de anatexitos no Grupo Amparo e uma renobiììzação
do Complexo de Sììvianõpo1ìs possivelntente com a formação de me

tatexitos e djatexitos. 0s granulitos da Zona de l4achado não g
xibem sinais desta remigmatização por sua composìção predomìnan
temen te de intermediária a básica.

Durante o Ciclo Uruaçuano (Proterozóico Uõdìo) a ãrea em foco
não foi palco de sedimentaçã0, que sõ ocorre maìs ao N (grupos
Araxã e Canastra), Porãm, as deformações (Fase Fn+2) e o fluxo
de calor vol tam a afetar o seu embasamento (Grupo Amparo e seu
s ubs trato ) a travãs de uma reorgani zação estrutural com caracte-

5)
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6)

nísticas d'i stintas da fase Fn+1 . 0 fluxo de calor reflete-se g
trave-s de uma rehomogeinìzação i s otõpi ca parci al ou total do em

basamento (datações geocronolõ9icas variãveis entre 2.000 e

L 200 m,a.) e pela possível formação de anfibõl.i os e biotitas a

pa rti r de piroxônios e anfi b6l i os nos gran ul i tos na zona de Ha

chado. 0 t ipo da defornação Fn +2 demon s t ra ce rta distância espa
ci al da ãrea em foco em rel ação ã zona pri ncì paì de metamorfi sl
mo e deformação Uruaçuana jã que a Fase Fn+2 aunenta de jntensi
dade de St'l para ilE-(liernick e Fiorì, .l979).

No ciclo Bras'j liano (P16-Cambriano Superioi) não hã na ãrea con
sideracia intensa sedìmentação. A presença de depõsitos moìassöj
des ( ormaçdes Pouso Aìegre e Eìeut6rio), indicativa de uma cer
ta estabjlidade. l4esmo assim o Grupo Amparo e seu embasamento
e- afetado peì o f1 uxo de caì or,pel as deformações (Fn+3 ) da tec
togênese ôrasilìana, que ge ra maì s ao sul os ectin.i tos do Grupo
São Roque. 0 estilo da deformação indica novamente djstãncia da

zona mãxi¡ra de deformação ,brasìlìana (l.lerni ck e Fiori, 1979) e

o fluxo de calor brando se reflete num retrometamorfisrno no Gru
po Amp a ro (saussuri tì zação de'pìagioclãsio, fo rmaç ão de biotita
e clorita a partir de anfjbõlios e granadas, zoneamento normal
nas bordas de pìagioclãsio cujos núcleos tên zoneamento ìnverso
(Wernick, .l967, 1972 b). A fase Fn+3 situa-se ao redor de 650m.
a.

Intrusão dos nregadiápiros do Grupo Pinhal entre 620 e 550 m,a.
(f,lernì ck et al ., 1976 ) , ao longo de zonas de fraqueza que repre
sentam verdadeiros canais térnicos (tlernìck e Penalva, 1978;Wer
nick, l9 79; lJerni ck e Penal va, l9B0 a,b). 0 calor associado às
jntrusões e seu mecanìsmo de alojamento desencadeìam a fase de

deformação Fn+4.0s gran.i tõides provocan intensa migmatização
das rochas encaixantes e trun cam os traços axi aj s das dobras da

fase Fn+3, pnincipalmente na parte S do jompìexo Sìlvìanópolìs
(Fiori ,1979).

8) Deposìção da Formação Pouso Alegre e seu anquimetarnorf .ì smo em

bacias tectônicas ao redor de 524 ! 20 m.a, (Hama e Cunha, ì977;

7)
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Hama et â1., 1979).

9 ) En riq uec'imen to reg'i onal
compressì vos de t^l Para
xupã (hlernick et â1., I

ao redor de 4851 I 5 m. a

Cunha, 1977; Hama et a'l

e desenvol v'imen to de fortes esforços
E provocando a i nden tação do Macì ço Gua

979) acompanhado de i ntensa I j neagênese

. ('idade em grani tos catacl asados;Hama e

., 1979).

l0) Durante todo Fanezo16ì co,.soergu'imentos sucessivos, reativação
das velhas linhas estruturais com formação de "horst" e "grabenl',

basculamentos e intrusão de diabãsios, e rochas alcal'inas ao

ì ongo de p'lanos de f raqueza.

Em 1979rl,lernick e Fiori e

lam o modelo (F'i g. l1 e 1?) ac'ima descn'i to
pl a, tentando expì i car as rel ações entre os

veis presentes entre a costa e !'l do Estado

pondente ã reg'i ão ao N do paral e'l o 23oS das

ro:

l,lernick et al. extrapo
para uma ãrea mai s am

diversos cinturões mõ

de l.'li nas Gerai s corres
folhas de R'io de Janei

',1) 0s autores, baseados em trabalhos de campo e dados disponíveis
na I i teratura, concl ui ram pel a exì stânci a, na ãrea em foco, de

um grande segmento crustal siãlico inclu'i ndo urn "ancient gneis

Sic compleX", "greenstone beltS", cìnturões granulíticOs e cOm-

plexos bãs'i cos - ultrðãs'i cos com dìmensões variãveis.

2) Este segmento sofreu sucessivo retalhamento atrav6s de duas fai
xas mõvei s, respectì vamente com d'i reção N-NE e Nl,l. A primeì ra
'i nclui os cinturões m6veis Atlânt'i co, Paraíba e R'ibe'i ra,com dis
posìção paralela e sub-para'le'l a, respectjvamente, de'i dade ar
queana, transamazôni ca e brasi I i ana, com os mai s iovens sucessi

vamente inrplantados sobre os ma'i s veìhos, e que mostram o contro

le estrutural das direções mais novas peìas majs antigas. A fai
xa Nl^l 6 const'i tuída pelos cinturões mõveìs Araxã e Canastra (ou

por um sõ C'i nturão 1,1õvel Araxã-Canatra) em parte com carãter de

"vest'i geosyncl jne" por atuar sobre as rochas nletanõrfjcas de i

dade transamazôn i ca.
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3) No cruzamento entre as duas faixas mõveis desenvolveu-se uma im
portante zona rúptì I (zona cãssja-Barbacena), constituída po;
falhas com direção predomìnantemente ENt.e tJNl,l, particularmente
ativa no Ciclo Brasi liano. Tambãm ocorre um encurvamento das di
reções majs antìgas pe'l as mais novas. Muitas das falhas desta
zona ' cons i deradas de empurrão, são em real i dade, trans corren
tes ou normais.

4) A norte e leste das duas faixas mõveis, situa-se o craton
são Franci sco consti tuído por terrenos arqueanos.

5) Numerosos fragmentos arqueanos ocorrem no interior das faixas
mõ'veis N - NE e Nt.l, ta'i s como, o complexo de silvianõpolis, oS
granuljtos da regìão de Ì'lachado (Fìorì e choudhuri , ì979) e na
ãrea costeira.

6) Para o entendjmento da evolução da ãrea em foco foi fundamental
a introdução do concei to de cinturão mõveì , que conresponde a

faixas lineares geodinam'icamente ativas, caracterizadas por flu
xo de calor e deformações p'l ãsticas lineares. A sua caracterjza
ção se faz baseado ern cri tãri os es truturai s , petrogrãfi cos e
geocronolõgìcos. Por tratar-se de zonas de fraqueza da crosta
terrestre, as fa'i xas mõveis estão sujeitas a sucessivas reativa
ções ' resul tando na superpos'ição de sucessivos cinturões mõveis.
Uma das inrpì i cações jmportantes no concei to de faì xas mõvei s 6
a desvinculação do fluxo de calor, da deformação,da natureza e
da 'i dade das rochas , que podem ser tanto metamõrf i cas quanto se
dinrentanes, do tipo "geoss'incljna'l ,,ou de cobertura. cogen6ti
cas ou muito mais antigas em reìação ã fase geodinãm.i ca da fai
xa mõve I .

7) Al'nda no cruzarnento de cinturões mõveis desenvolvem-se rochas
com caracterÍs ti cas petrogrãfi cas , estruturais e geocronol õgi -
cas mu'i to compìexas. Quanto ao aspecto petrogrãf "i co são reconhe
cívei s novas fases de deformação, recrì s tal i zação e pa ragêneses
em desequi I íbrjo sob aspecto de temperatura e pressão. No aspec
¡-o es trutural demons tram def ormações poì ì f ãs'i cas e pol i cícì.i cas,

do
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resul tando em padrões de interferöncia estruturaì típi cos. Sob
o aspecto geocronol6g'i co ocorrem na ãrea em foco os seguintes
ti pos de i dades:

a) Datações Rb/Sr .arqueanas , transamazôni cas, uruaçuanas, brasi
lianas parciais do sistema isotõp'i co. Neste caso ã comum u o.o.
rêncÍ a de paragônese em desequi ì íbri o, associ ações entre purugã
neses de alta a baixa pressão e de alta a baixa temperatura.

b) Idades K/Ar com os mesmos var ores das datações Rb/sr.

c) Rochas com i dades Rb/Sr mai s anti gas que as i dades K/Ar. Es
tas datações são de grande i mportâncj a para a j nterpretação d;
evoì ução geo'l õgi ca, quando comparadas com dados petrogrãfi cos e
estruturais que denotam carãter pol i fãsi co ou poì i cícl i co. Este
ã o caso de muitas datações na parte l,J da região aqui focalizada
(cordan'i e Bettencourt, 1g6l; De'l hal et â1. , 1969; Hasui e Al
mei da .l970; Hasui e Hana , 197z; cordani et âl . , 1973; cordan.i ,1973; 0liveira, .l973; [.lernick et â1., 1976; Fiori et ô1., l97g;
Artur et ô1., 1g7g).

B) A evol ução regi onal pode ser assim resumi da:

a ) Fornração de um grande segmen to crus tal arqueano.

b) Implantação do Cinturão Mõvel Atlãntico, bordejando o ,,Anci-
ent gneissic complex". A eviddncia da exìstôncia de outras fai
xas granulÍticas arqueanas no interior destes complexos sugere
a existência de vãrios cinturões mõveis jã no Arqueano.

c) I mpl an tação do Ci n tu rão Mõve I
rece crescer de oeste para leste
raíba).

Paraíba, cujo metamorfismo
(Grupo Araxã para o Grupo

pa

Pa

d) Irnpì antação do Cinturão l,lõ'vel Araxã
ação de fl uxo de cal or e reorgani zação
anqueanos e transamazônìcos, segujndo a

(ou Araxã-Canastra) por
estrutural de tenrenos
direção noroeste.0 limi
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te sul deste cinturão móvel si tua-se aproximadanrente ao I ongo
da linha são Josã do Rio pardo - campos do Jordão a norte da
qual torna-se patente o encurvamento das'di reções estruturais
NE para Nl,rl e observam-se níti dos padrões de ìnterferência estru
tural (Fi ori et âl . , l97B) , caso observado na ãrea de l,lachado,l
Luminãrias, Parizópo1is e Bom Jesus de Minas, entre outras.

e) Impìant,ação do cjnturão Mõvel Ribeira, cujo metamorfìsmo e
ìntensidade de deformação aumentam de Nl.l para st. A st de uma
faixa de transìção localjzada aprox'imadamente entre Lìma Duarte
e campos de Jordã0, a reorgani zação estrutural segundo a di re
ção NE foì tão'i ntensa que as estruturas Nt,f nas rochas p16-bra-
si I i anas dei xam Ce ocorrer de manei ra cl ara. Possível .i mpì anta-
ção do Ci nturão Mõvel Canas tra cuja i dade brasi I i ana 6 al tamen-
te questionãvel.

f ) At'i va mov j men tação ao ì ongo da zona rûpti I Cáss i a-Barbacena,
f ormada pni ncì pal r¡en te por f al has l,lNl'l e ENE atravãs de movi men-
taçã0, rotação e basculamento de blocos tectõnicos ao'longo de
falhas tnanscorrentes, normais e de cavaìgamento, ao longo de
fal has de empurrã0. A s e w desta zona rúpti'l rnovimentações
pninc'ipalmente ao longo de grandes falhas transcorrentes com di
reção NE e tNE na faixa mõvel NE são responsãveis pelo arcaboul
ço geolõgi co ora observado, caracteri zado pel a justaposì ção de
blocos tectônicos com canacterístjcas dist'i ntas. Na zona rúptìì
Cãssia-ùarbacena ocorrem, por influância de falhas possantes e
proxìmas a reorganìzação estrutural das dì reções NE e Nl.,l ,
passam a ter disposìção paralela aos grandes falhamentos.

que

g) Sucessi vas reatì vações f ane roz-o'i cas com a retomada das fa
lhas prã-cambri anas enr regime de falhas normais, com formação
de "horst" e "graben" aconrpanhados de erosão e sedìmentação.

Pela interação das frixas mõveis N-NE e ilw com a

zona rúptì ì Cãssia-Barbacena, resulta aparentenlente um grande arco.
Este f oi ìnterpretado por di versos autores corÌro conrespondendo a

uma f a'i xa de dob ramen to b ras i I i ano amol dado ea torno do Craton de
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são Francisco e cuja continuidade mostra-se interrompìda ìocarmen_
te pela erosão faneroz6ica. Entretanto, este arco õ' constituído
por unì dades tectôni cas mui to di stintas que se desenvol veram em ê
pocas diferentes. Assim, o arco em questão é uma feição policícli]
ca, he te ro 96ne a e desprovi da de con tì n ui dade petrorõg.i ca e geocro-
nolõgica, resultando apenas do pr^edomÍnio das direções estruturais
ora de uma ' ora de outra das un i dades geotectôni cas que aìi ocor
rem-

9) sob este aspecto o "Maciço de Guaxupé", na concepção de Armeida
et aì. (1976), deixa de existir para passar a ser s.i mplesmente
um nõ estruturar de intersecção das faixas móveis NNE e N!.l. por
corresponder a unìa ãnea onde os dobramentos Nt rigados ao ciclo
Brasiliano são pouco energ6tìcos, passa a representar uma posi
ção chave para o entendimento da evoìução geoì6gica regionar.ts
to se deve ao fato de ali estaren ãreas anqueanas em cuja lito_
ìogia se manifestaram sucessivamente todos os fenônenos evoìuti
vos que al i ocorrem (Fiori e Choudhuri, .l979),

ì0) 0 nrode I o geotectõni co aqui desenvoì vi do e s uge ri do como apr i cã-
vel na ãnea em foco, tern correspondência em outras partes do
mun do, princ'i paìmente na Ãfri ca (Krðner , 1g77 a.b. ), Entretanto,
a sua ap1ì cação a outras ãreas da pl ataforma sul amerì cana impl i
ca na adoção da definição de craton segundo Anhaeusser et ar. -
(1969), que limita este termo a ãreas arqueanas estãveis e deìi
mitadas por faixas mõveis mais jovens, não necessariamente isol
cron o I õgi cas.

Ainda dentro deste modelo gera.l o Compìexo Cam
pos Gerais corresponderia ao embasamento arqueano fortemente cì
salhado ao ìongo da faixa rúp ti r N ova Resende-Barbacena. Esta
conjuntamente segundo ì.Jerni ck et ar , ( r979 ) o maci ço de Guaxupé
como sendo uma cunha tectônìca rígìda do fim do ciclo Brasi r.i a-
no (Fì9. 12), Esta evoì ução pode ser assim sumarjzada:

a) Ao fim do ciclo Bnasiliano a região em foco foi palco de umajntensa tectônica rígìda, que se revela atrav6s de grandes zo
nas rúpteìs, tanto de natureza transcorrente quanto de empunrã0,
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b) A anãlise de ambos os t.i pos de zonas rúpteis indìca que elas
são coerentes entre si e compatÍveis com um processo de encurta
mento crustal sob a ação de esforços compressivos, com direção
geraì entre E-l,J e EN E- t^lSt4.

c) como resul tado destes esforços ocorreram dois mecani smos de
encurtamento crustal.0 prirneiro ocorre atrav6s do desenvoìvi -
mento de ìongas falhas de empurrão" ao longo das quais ocorre
extensivo transpo.rte de massas de l{ para t. tste mecanìs¡no acha
se desen voì vi do na porção da Fai xa Mõvel t.l-S, s i tuada a H do
Craton do São Francisco. 0 segundo consiste na interdigitação
de cunhas rígi das em fai xas n6ve i s rí9ì do-p ìãs ti cas . Es te me ca
nismo acha-se desenvolvido na parte S IrJ e S do Craton do São
Francìsco, onde ocorre a indentação do lrlaci ço do Guaxupé', nas
faixas mõveis Nl,J e N-NE aìì presentes. Li gada ã indentação do
Maci ço do Guaxup6', desenvol veram-se duas grandes zonas rúptei s

de natureza transcorrente, a CarandaÍ-t4ogi Guaçu e a Nova Resen
de-Barbacena, respectivamente, dextrogiba e levõgira. A cada g
ma das zonas rúptejs es tã conj ugado um sistema de falhas trans_
correntes, repnesentadas pelos sistemas de falhas Eleut6rio-cam
pinas e C a s s i a - F o r t a I e z a de Minas, que guardam uma re lação angu
lar em torno de 'l400 com as zonas rúpteis principais, Na parte
fnontal da cunha tectônica desenvolveu-se uma s6rie de falhas
de e mp u rrão com traço em forma de arco, cuj a concavi dade é diri
gìda para o interi or da cunha rÍgìda. Ao longo destas falhas o
co rre u transporte de mas s as H-lllSl^l para E-ESE.

d) A coexistência de dois mecanismos de encurtamento crustal em

ãreas pr6xinras, leva ao desenvol vimento de uma tectôni ca de blo
c0s extremanente complexa e cuja anãlise em detaìhe 6 necessãri a

para a comprovação do modelo preìiminar aqui apresentado.

e) Uma vez comprovado o modelo, o

I hado com os model os de evol ução
autores para as faixas mõve i s que

cl o Brasi li ano.

mesmo terã que ser comparti -
ensiãl i ca admi tì do por vãri os

se desenvolvenan duran te o Ci



0 quadro I tenta mostrar as

di screpãncì as exì stentes entre os di ferentes
cionados",

possÍveis relações e

trabalhos aci ma men
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4. GEOLOGIA LOCAL

4. l. INTR0DUÇÃ0

As dj ferentes I i tol ogì as presentes nos arredores
de Fortaleza de i\'ljnas (MG)(fig. (14, l5 e l6) podem ser reunidas
em três unidades Iitoestratigraficamente distintas. A prìme'i ra e

ma'is antiga, encerrando rochas de alto grau metamórfico, tem recebi
do di ferentes desi gnações peì os di ferentes autores que atuaram na
ãnea, tais como, complexo Precambriano Indiviso, complexo campos
Gerais, Embasamento Crista'l 'i no, etc. Todos os autores (Brandalise
et alli (1972);s'i lva e Seixas (1977); Teixe'i ra (.l9i9 a,b)ressaltam
de mane j ra ge ra'l que es ta un i dade á cons t j tuída por rochas m'i gmatí
ti cas-gnãissj cas. A segunda unj dade ã representada por uma sequôn-
cja vul cano-sedinlentar de forma alongada e conì.orientação SE-Nl.l ,
compreendendo serpentìnì tos, clori ta-tremol i ta xistcs, tal co-carbo-
nato xìstos, quartzì tos, cherts ferríferos e/ou grafì tosos e anfj -
bol j tcs que segundo Tei xe'i ra (19i9 a,b) corresponderi a ãs raízes
de urr-r "i;reenstone belt". A terceira unjdade 6 constjtuída por ro
chas ,netassed'i mentares pertencentes ao Grupo Araxã. Estas l'i tolo
gìas podem ser v'i stas no modelo litolõgìco estrutural e estrat'i ,rrã
fico de Teixe'i ra e Danj (1978, 1979 a,b)(fig.14etS.i)e maneira sumã
ria a interpretação éTeixeìra e Danì e a seguinte:

- 0corrern na área rochas de i dade arqueana pertencentes ao

xo P16-Cambriano lnd'i viso de Brandalìse et alli (l9il).
Comp ì e

- Sobre este complexo desenvol veu-se uma sequênc'i a vul cano-sed'imen
tar tanrbãm de'i dade arqueana denom'i nada "SEQUENCIA M0RR0 D0 FtRR0"
constituída por três unjdades ljtoestratìgraficamente djstjntas a

s abe r:
"Unidade Morro do Níque'1 " (basaì) com vulcan'i srno ultrabãs'i co e conì

pos ì ção komatÍi tì ca ,

"Un'i dade Cõrrego Salvador" (intcrnredìãrìa) com vulcanismo básìco,e
"Unjdade l'1orro do Ferro" (sr.,perìcr) predominanteinente sed'imentar.
Estas unidades (tmbasaniento Cristalino e Sequõncia i'lorno do Ferro)
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conpori am local mente uma estrutura do
serão descri tas com maiores pormenores

- Recobrihdo discordantemente as rochas
no e da sequônci a Morro do Ferro, ocorre

4.2. O GRUPO ARAXÃ

tì p.o" greenstone be I ts', , q ue
nos ca.p.ítulos que se se0uem

do embasamento cri s tal i
o Grupo Araxã,

Ainda segundo os mesmos autores pode_se reconhe_
cer localnìente neste grupo uma sequência basai ,,passos', e uma se
quência superior "Itaú". A sequência ìntermediãria e superior.on,
tituem a "Formação canastra", Locarmente este grupo acha-se ìança-
do sobre o embasamento siãìico, atrav6s de uma extensâ nappe gera
da por dobramentos recumbentes causando uma total- inversão do Gru
po Araxã' e colocando em contato com o embasamento e "sequêncìa I
Morro do Ferro", rochas da "sequência ita.ú" na facies dos xistos -
verdes, estruturaImente abaixo da ',sequêncìa passos" na facies an
libolítica (fig' ì4 e rs), sendo. necessãrio ressartar que srandarf
se et al (t971) descrevem mais a oeste, nas proximi dades da ;;;;.-
da canastra, rochas desta mesma forrnação ernpurradas sobre peritos
do Grupo Bambuí. No entanto a ãrea derimitada peras farhas de For
taleza de Cima e Brabinha fig (16),const.i tuída por rochas da S;
quência itaú de Teixeira(op, cit), foi mapeada na escala l:1000
por uma equipe de geõ'logc integrada pelo presente autor, Esse ma
peamento, que foi acornpanhado por cerca de (30) trinta furos de _

sonda com uma profundidade m6dia de 40 metros, permitiu a caracte-
rização das seguintes assocjações ììtol69icas: fiS.(16).

4.2.1. ASS0CIAçÃ0 DE l4ETARENrT0s E METASSILTTT0s

Representada ìocal mente por uma sucessão de meta
renitos e metassiltitos de coìoração avermelhada a amarelada e d;
baixo grau metam6rfico. 0s meta-arênitos são de granuìometria f.i
na a mui to fi na, l anrítì cos e I i gei ramente mi cãceos , passando s.;
dati vamente a metass i i ti tos tamb6m mi cãceos. De um modo geraì não
apresentam foliação tectônica, sendo que localmente podem exibir
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ìncipiente clìvagem planoaxì.a1. de dobras abertas. Nestes casos
e- possivel reconhecer ainda, uma nitida convergência da foliação
para o centro da dobna. o acamamento sedimentar pode ser reconheci
do por finas lâminas argì1osas ou /arenosas alternadas e de colora-
ção escura. Frequente nos meta arenìtos 6 a presença de dobras con
vol utas, desarmôni cas e nomp i da s

0s metassiltitos frequentemente exibem ìaminação
ritmica, dada, pela aìternãncia de Iâminas de siItitos e folhelhos
de cores amareladas.e brancas. Localmente exibem incipiente cliva-
gem pìano-axial e mi crodob ras , que dão o ri gem a l í ne ações em duas
di ferentes dj reções: Lb = 310/23 e Lb = ?ZO/BO

4.?.2. ASS0CIAçÃ0 Dt TALC0_TRt¡lOLITA XISTO

0 tal co-tremol i ta xi sto quando al terado é uma ro
cha de cor esverdeada, microcristalina e sedosa ao tato, apresen -
tando duas foli ações bem desenvol vi das. 0corre na forma de corpos
tabul ares ' concordantes com as 1i tol ogi as encaixantes e apresenta
interca'lações de q u a r t z o - c l o r i t a 

, 
x i s t o que q uan do a ì te rados ap rg

sentam cores avermelhadas. A xistosìdade S., , nrais antiga, presente
no t a ì c o - t re m o I i t a - x i s t o , ã uma xi s tosi dade típi ca, com os mìcroli
tos apresentando espessuras submi l.imõtri cas. A fol ì ação S, afeta a

xistosidade S., e 6 caracterizada por;nicrolitos mais espessos, da
orciem de I a 3 rnm. Normalmente a xistosidade S., , adquire a forma
de S entne dois sucessìvos planos de foliação SZ (Fig, l9b). Fre
quentemente formam estruturas como "kink bands" e dobras em ',che -
vron " (Fi g. ì9 A), desenhadas peìa xistosidade Sì. Em al guns afìo_
ramentos verificou-se que a xistosidade S., desenvolve-se em posl
ção plano-axial de dobras jsoclinais, parcialmente preservadas, e

videnciando uma fase de dobramento muito intensâ, atingindo níveis
de transposi ção (Fi g. l9C). A fol i ação S, apresenta caracteristi -
cas catacl ãs ti cas.

Aìgumas vezes o talco-tremolita xisto ocorre sob
a forrna de finas intercalações nos metassi ltìtos. Em outros locais
restos ainda parcialmente preservados de meta-calcãrìo podem ser
vistos dentro do talco xisto e ou clori'ta xisto.
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4.2.3. ASS0crAçÃ0 DE r.tETA-CALCÃRI0S E F0sË0RIrA

Localmente estes dois tipos Iitoìõg.icos ocorrem
sempre associados, formando corpos disruptos de dimensão decam6tri
ca e obedecendo a orientação regional N60l,'l. 0s r¡leta-ca'ì cãrìos, :
quando en superfície, ostentam cororação cinza, for.ras irregurares
devido ã sua alta solubilidade e não raramente apresentam-se sili
cificados e brechados, orìginando tÍpìcas estrutunas kã'rsticas.

Nos I ocai s onde os processos de silìfìcação fo
ram mais ìntensos mostran formas irregulares e ponteagudas. A dis
so'l ução do meta cal cãri o ati nge profundidades erevadas , de at6 40
metros, onde 6 comum encontrarem-se espaços vazìos durante as per
f urações,

Suas mai ores espessuras em superfÍcie atingem a
ordem de l0-15 metros, valores estes tamb6m confirmados em sonda -
gens, havendo no entanto vanìações desde l,S m at6 Sl metros. Em

testemunhos de sondagem apresentam'se enri quecidos em sulfetos, gg
ralmente pirìta, e apesar da associação com fosforita, nunca contõq
mais que traços deste min6rio, a não ser nas estruturas kársticas.
Exi bem uma fol i ação s, ben desenúol vì da e dob ras i socl j nai s intra-
foliares disruptas, atestando uma superposìção de eventos de redo-
bramentos, porãm mascarados por efeitos de recristaìizaçã0, tÍpì
cos nes tas Ii tologìas.

A fos fori ta em s upe nfici e é-uma rocha I ami nada,
porosa de cor esbranquiçada com nîveis acinzentados e illevada dure
za. 0corre na forma de camadas, cuja espessura nr6di a varia em tof
no de 5 metros enr superfície e 5 a 7 m enr sub superfÍcie, Graças ã
sua alta sol ubi I i dade permi te a formação de relevos cãrsti cos ge
nàl.mente substituÍda por espessa capa de brecha.

Quando aìterada dá origem a um materìaì terroso,
de col oração escura, bastante fri ãvel e enrìquecìdo em drus as ac.i
culares de fosfato secundãrio (vavel ita). As camadas não alteradas
podem tanrb6m apresentar o desenvolvimento de vavelita, perpendìcu-
larmente ãs paredes dos poros sob forma de pequenas aci cul as.

As camadas de fosfori ta formam corpos tabul ares
e disruptos perfeitamente c o n c o r d m b.s èom 6 I i t o ì o g ì a s encai xantès -
(cìori ta xisto). Ap res en tam duas fol i ações bem desenvol vi das e são
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frequen tes dobras 'i n trafol i ares di s ruptas , normal mente desenhadas
por uma foì'i ação p16-existente. A foliação mais ev'i dente aÍ 6 S2,-
de di reção geral N70hl subverti cal , e caracteri zada peì a grande es
pessura de seus mjcrolitos (1 a 3 nìm) e por afetar uma fo'l iação
p16-existente Sl, rnascarada por fenômenos de recrista'l ização nessa
rocha.

Como pri nci paì s cons ti tuj ntes mi neral 6gì cos ocor
rem f I uor apati ta, vavel'i ta e quartzo. Anãl i ses quími cas para fos
fato solúvel'enr ãc'i do mostram teores variãveis entre 30 a 38% de

PZ0S, com uma mãdia de 35%.

4.2.4 ASSOCIAÇÃO DE SERICITA-QIJARTZO XISTO E

CLORITA XISTO

Es ta associ ação compreende todas as I i tol ogi as -
como sericita quartzo xisto, cìorita xisto e clorita-serìcìta xìs
to. E mu'i to f requônte e ocorre estratìgraf icamente ora acìma, ora
aba jxo dos corpos de meta-cal cãr'i o e fosforita. São rochas de colo
ração cjnza esverdeada, apresentando norrnalmente duas fol ìações bem

desenvolvìdas, ou seia Sl . S2. Estruturas tais como"kinkbands", do

bras em"chevrorl', de flexão de x'i stos'i dade Sl entre dojs planos de

foliação Se (estruturas sigmõ"ides) são extremar¡ente abundantes. Es

sas litologias passam gradativamente de um tipo a outro, sendo di
fÍc'i I a sua separação em campo, mesmo na escala l:1.000.

4.2.5. r0RMAÇ0ES FERRIFERAS

Pequenos corpos e níve'i s de formação ferrÍfera
também ocorrem nesta ãrea quer associados aos calcãrios que associg
dos aos calcãrios quer assocìados ã fosfori ta. Suas dìmensões, for
rna, bem como seus princ'i paìs constitu'i ntes mineralõgìcos, serão
descri tos no capítul o referente ã uni dade Morro do NÍqueì .

0bviamente estas I jtologÍas não pertencern ã Se

quência Itaú de Teixejra. A inserção destas assoc'i ações ìitoì69ì
cas na coluna estratìgrãfìca de Te'i xe'i ra(op cit),não pode ser efe
tuada sem modj fi cações.
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4. 3. ROCHAS DO EMBASAMENTO CRI STAL INO

Bordejando a unidade vulcano-sedimentar, quer no
seu contato nonùe quer no seu contato su1 , ocorrem rochas do emaba
samento (Fig. l6) ìocalmente representadas por:

-Anatexitos dos tipos n e b u l í t i c o s , " s c h 1 i e re n " e dob rado , na forma
de pequenos corpos descontínuos e com espessura variando desde pou
cos centimetros até vãrios metros (foto I ).

-Gnaisses embrechÍti cos caracte ni zados por um "padrão rjscadinho,'-
que se manifesta pela falta de continuidade dos leitos claros e es
curos e por seu aspecto cisalhado (fotos 2,3).Exibem estrutura oce
'I ar, flaser, podendo ser equigranular ou porfì16ide.

-Mi gmati tos estnomatíti cos de i njeção, no qual o neossoma tem com
posição Eranítica, granu'ì ação grosseira e ocorre na forma de ca¡na-
das de espessura centimãtri ca, mai s ou menos contÍnuas, pouco de

formadas e cujo paìeossoma é representado pelos gnaisses embrechî-
ti cos (foto 6).

- Gnai sses oceìares, caracteri zados pela presença de ',augen,, mj ìì-
mãtrico a centimõtrico em matriz gnâissica, 0s "augens" mìlimãtri-
cos a centimãtri cos ocorrem em matri z gnãì ssi ca. 0s "augens são
pnì nci pal mente de 3 ti pos : - o ìhos monomì nerãl ì cos e un igranuì ares
constituídos por microclina e/ou o"ìigoclãsì0.
- olhos monominerãlicos e poligranulares constituídos de microclì-
nalol i gocl ãs io,
- ol hos pol i mi ne rãl i cos (associações de mi crocl ina e/ou oì i gocl ã -
sio com quartzo).

De maneira genérìca os leitos com coìoração rnais
escura (paìeossoma ou melanossoma) são formados de feldspatos(prìn
cipalmente o I i g o c I ã s i o ) , q u a r t z o e minerais mãfi co s . 0s I ei tos de

coloração clara que constjtuem o neossoma ou leucossona são compos

tos prjncipalmente por microclínio, predominantemente cìnza rõseo,
quartzo e pl agiocìãsios.



F0T0 I - Anatexitos do tlpo rcbulltico sctrlieren e dobrados
com início de transposição

F0T0 2 - lligmatito do tipo enrbrechftico
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tito embrechitico cisalhado

F0T0 4 - M'igmatito com dobras
isoclinais desenha -
das pela foliação.
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F0T05-Migmatìtocom
tri camente na

dobras i soc] i nai s redobradas concen
forma de dobras abertas

F0T0 6 - Migmat'ito estromãtico
de ìnjeçã0, onde se
observa a alternânc'ia
de neossoma com bor
das gnãi ss i cas



49

Tanto c leucossoma como tamb6m o melanossoma en
con tram-se dobrdo.s simi l ar e concen trj camente, ori gi nando complexos
padrões de dobramento (Fotos l, 4 e 5). Datações geocronol6gicas
pelo método, Rb/Sr efetuadas por l,Jernick et alti, l98l , forneceram
uma idade de 2.9 b.a, para o leucossoma destas rochas,

Com base nas observações acima descritas pode- se
concl uj r com ce rta segurança que a evol ução estrutural aventada
por Fiori (19,79) para rochas semelhantes no Complexo Sì lvianõpoìis,
tamb6m ã ap'l icãve1 para os arredores de Fortaleza de Minas, poden-
do-se traçar localmente a seguinte evol ução:

- Migmatitos gerados por processos de anatexia"in situ"(Foto ì)
- Sobre estes migmâtitos atuou uma fase de dobramento Fn+l gs¡¿r¿.
dobras similares gera'l mente com ãpìces rompidos e forte transposi-
ção em posìção pìano axìa1 , foto (l).0 resultado.maìs enãrgìco
destâ transposição levou ã formação de gnaisses embrechr'ticos fo
tos 2 e 3).
- Durante a formação destes gnaisses houve uma nova fase de nìgmâ
tì zação do tìpo injeção, com o neo s s oma di spondo-se con co rdan temen
te com a fol iação do pajeossoma. Ëste processo tem caríter sin a

põs -tectônico, evidenciado pelo neossoma ora cisalhado. ora pouco
de fo rma do . foto (6 ).
- Pos te ri ormen te atuou nes tas l i to logi as uma fase de dob ramen to
Fn+2 que gerou dobras fechadas a ìsocljnaìs desenhadas pela folia-
ção de transposição (foto 4).

- Finalmente nova fase de dobramento Fn+3 atuou sobre estes mìgmg

ti tos dob ran do a foì i ação de transpos i çã0, peì a segunda vez, agorà
sob forma de dobras abertas, foto (5).

4.4. StQUtNCIA VULCAN0-StDll',ltNTAR (UNIDADË M0RR0 D0 NfQUËL)

Embuti das nas rochas que compõen o embasamento
cristaljno ocorrem .rochas metabãsj cas e /ou me t a - u I t r a b ä s ì c a s em în
tima ässociação com rochas metassedimentares.

Es tas rochas cons ti tuem co rpos estr'i tos (mãximo
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de 2 Kn de largura) descontinuos na forma de macroboudìns muito
irregulares, compondo uma faixa contínua de cerca de 50 Km de co!
primento, orientada segundo a di reção regional N50 - 6Ol{. 0utras
associôções lito1õgicas similares ocorrem regionalmente, tanto a

leste da ãrea em foco (A1pinõpoìis) quanto ao sul (JacuÍ, Nova Re

zende) tarnbãm inrplantadas num embasamento crìstal.ino com caracte -
rístícas similares ãs descritas no Ítem 4.3. (Projeto JacuÍ, ('l9g0),
Projeto Alpinõpolis (1981)).

0s contatos, entre esta uni dade e o embasamento
cristalino, são abruptos, de natureza tectônica. Localmente tem-se a

falsa impressão de contatos progressi vos, causados por fenomenos de
transposição. De igual modo são os contatos entre as diferentes li
tologias corÍponentes destä unidade (Fig. 16 e ì 7)

4.4.1, ROCHAS VULCÃNICAS

l'1acroscopi camente as rochas vulcânicas ètibem
guâse sêmpre coloração esverdeada a cinza escura quando não aìùg
r.adãs ê via de rêgra apresentam estruturä xistosa, mas t.i pos maci
ços tafibãn ocorrem. Apresentðm-se comumente dobradas, sendo comum

dobras sJmÍ1ares e concântricas, a exempìo do que foi descrito no
embasamento. Petrografical,llente estas rochas são representadas pe

1os segulntes ti pos:

4 ,4,1 ,1 . Acti nol i ta xi s to
4.4.1 .2 . Cl ori ta xi s to
4.4.1 .3. Talco xísto
4.4.1,4. Serpentinitos

4,4.1"1. Actl¡ql1!e ¡:lftq - Sob esta designação
serão trätadôs todas as lltologlas que ùðm como principaì constì -
tulnte mJneral6gico a ôctlnolita, englobando as seguintes lìtolo -
gläs:

act{no'l 1la e/ou treñoìlta xlsto
o1 úrf ta-ôcti n ol I ta xi s to
tdl oo-ô6t1ñ01 I tâ xi È to
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epido to-acti noì j ta xi s to
cl o ri ta- ta I co-act inol i ta xi s to
epi doto-cl orj ta-acti nol i ta xi sto

Esta generaì ì zação torna-se necessãri a uma vez -
que eìas ocorrem ìntimamente associadas, ora predominando um tjpo,
ora predomìnando outro, sendo quase impossível separã-los nesmo na

escal a adotada.
Possuem col oração verde cl ara quando frescas,ten

dendo a arnarelada ou avermeìhada quando alteradas. Predominam es

truturas xì s tos as , embora ti pos maci ços tamb6m ocorrem. De um modo

geraì os minerais essenciais são representados por actinolìtas,clo
ri tas e ta'l co, sendo que aìguns tipos são portadores de plagioclã-
sio e epídoto. 0s mìnera'ì s acessórios e secundãrios são representa
dos por titanita, zoìsita, ruti lo, 'l eucoxênì0, ca.nbonatos e opacos.

Nos ti pos mac jços podem se observar agrupamentos

de crì s ta is de actinol'i tas (pseudomorfos de pi roxônì o) , com fo rma s

cu rtas , prì smãti cas,esque letai s e plumosas, evi denci ando textura
do tipo quench. Localmente existem alguns corpos onde podem-se ob

se rvar ni tì danente duas gerações de acti nol ì ta: uma mai s evì dente '
paraleìa ã xistosidade regìonal N30-40l.l, exibindo fornas fibrosas,
com acîculas atìngindo atã 3 cm de conrprìmento, conferìndo ã ro

cha uma es trutura fibro radi ada tÍpì ca de metatnorfìsmo regìona1. A

segund¿,menos evi dente, mostra grandes cri stai s de tremol i tas de a

tã 5 cm de comprimento, perpendiculares à xìstosidade regìona1 e

não raramente estão dobrados (Fotos 7 e 8) respectivamente. Teìxei
ra (1979 a,b) descreve estas formas a Sll do Morro do NÍque1 (Unì

dade Mo rro do Niquel ) sugerindo tratar-se de texturas spi ni fex,ten
do em vista que muitos destes crìstaìs apresentam formas que lem

b ram pseudomorfos de olivìna, e que o quì mi smo des tô unidade é ko

matiÍtico. Em adição ãs idéias de Teixeira(op.cit), podem observar
se gnandes l istais de tremol ì tas e/ou act inol ì tas que i nvocam for
mas cumu ladas (fotomicrografi a l). Apes a r disto ach amos prematura

qualquer ìnterpretação quanto ã textura destas rochas' e o que se

pode afi rmar com segurança õ que:

- Existem na ãnea duas gerações distintas de actinolita, sendo que
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F0T0 7 - Actinol'ita xisto exjb'indo grandes
de actinol'ita e conferindo ã rocha
broradì ada desenvol v'ida durante o
nal.

cristais fibrosos
uma estrutura fi

metanorfismo regõ

B - Act'inolìta xisto (detalhe da foto'ì2) onde se ve ou
tra geração de cristaìs de act.inoljtas, não rarameñ^
te dobrados e perpendi cul ares ã xi stosi dade regi øra-ì

FOTO
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uma 6 concordante con a xistosidade regional , enquanto que a outra
é per"pendicular, e não raro estão dobradas. A prirneira é produto
do metamorfismo regional em rochas bãsicas/UItrabãsicas, e mãfi cas/
ul tramá,fi cas e não está relacionada com taI textura (Foto 7).A se

Eunda (Foto 8) mais antiga, poderia realmente ligar-se a tal estru
tura, mas levando em conta o padrão ae aero\\mae ão na ãrea, boa par
te das es truturas que são pseudomorfos e que\'l enbram cumu I ados de
piroxênio (fotomicrografìa ì) e/ou olivina (fotomicrografia 2) for
mas ovõides, repetem-se em todas as escalas (mapa 9eoìõgico, aflo.
ramento, arnostra de mão e microscopicamente).

Textural nente os cri sta is de acti nol i ta apresen-
tam-se fraturados na forma de grandes ou pequenos c.rìstaìs (fotomi
crografia 3), e quando muito deformados lembram formas boudinadas.
Possuem te.xtura b ì a s t o p o r f Í r i t i c a ( fo tomì c rog ra fì a 4),poderldo mos -
trar-se levemente crenulados e sua coloração varia de jncolor a

ve rde pã1 i do /ve rde azul ado, num arranjo nematobì ãs ti co.
Interstìcialnente podem ocorrer epÍdotos e meno

res quantidades de pl agiocl ásiæ não gerni nados (fotomi crograf i a ì).
A.s clori tas ocorrem principalmende na forma de pequenas paìhetas -
bem finas ocupando pì anos de catacl ase (fraturas ) ou ainda nos
planos formados pela xistosidade regional onde se posicìonam de ma

neira subparalela ou então na forma de massas ìrregulares, com as
pectos pìacóides. 0stentam sinais de deformações comumente ressal-
tados principalmente por "kinkbands" (fotomì crografì a 5) or/ ain-
da por una textura em mosaico dobrado(fotomicrograf ia 6). 0 taìco
ocorre na forma de pequenas palhetas ou em agregados intercruzados
com cri stais de actinol ita, tarnb6m exibindo deformações, Minerais
de epídoto são mais raros e geralmente ocupam planos de f rat,uras.-
Como produto de alteração nais comum, observa-se a cioritìzação to
tal ou parcia'ì dos cri stais de tremolÍta, cuja aìteração se faz
das bo rdas para o cen tro, ou nos pì anos formados por cisalhanento.
Processo de talcifìcação tambãm pode desenvolver-se para o centro.

4.4.1
e xe.np I o do procedìmento
segui n tes I i to logi as:

.2. C lori ta xisto - Sob

ado ta do anteri ormente,
es ta des i gnação, a

serão tratadas as
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cl ori ta xisto
se rpen ti na-cl ori ta xisto
quartzo-cì ori ta xisto
tal co-cl ori ta xisto
acti nol i ta - tal co - c lori ta xisto

As razões para esta general ì zação são as mesmas
jã descri tas anteri ormente. São rochas de cor verde , tornando-se a
cinzentadas e avermelhadas respectivamente quando pouco ou muito
altenadas e via de regna apresentam xìstosidade proem.inente,

Mi croscopì camente podem_se observar termos quase
monominerãl ì cos, onde a cìori ta ocorre sob forma de pal hetas e g
gregados ninerais, desenvoìvida ao longo dos planos de xistosidade,
ou sob a forma de placas. Essas placas comumente exibem deformaçôes
expressas por "kinkbands", texturas em mosaico tanbé'm dobradas fo
tomicrografia 6 e 7, al6m do desenvolvimento de uma segunda foli;
ção ' como raros acessõni os ocorrem pequenos cri staì s octaédri cos
de magneti ta,

Nas variedades com tâl co e tremol i ta podem_se ob
servar cnenul ações perpendicularês a restos preservados de mega
cristaìs de actinoììta e ao longo destes desenvolve-se o talco, co
rnumente exibindo estruturas sigmoidais, A tremolita não se encontm
crenulada, apesar de seguir parcialmente a crenulação em alguns 1o
cais. Leitos de talco cortam os cristais de actinolita foton.i crogra
fì a (fotomi crografi a 8) , o que evi denci a a formação pos teri or des
te ni neral .

E ainda comum a presença de quartzo nesta litolo
gìa variando desde I at6 30% e quando ele ocorre, ocup.a espaços
dei xados por pseudomorfos (fotomi crografi a 9 ) e fraturas na rocha,
dispersos na nassa clorÍtica. 0corre sob forma de cristais bem de
senvolvìdos quando nos planos de cataclase, e na forrna de pequenos
cri s tai s, quando di spersos na cìorita, exi bi ndo textura cata cì ãs ti
ca. entre o tipo serrilhado e lobado, sendo que o conjunto I.!
bra formas boudinadas. Posteriormente ã formação do quartzo houve
o desenvol vimento de uma nova xistosi dade que chega, a afetã-lo le
vemente. 0 fato deste quartzo estar senpre em fraturas com hati -
tos radiais dobrados sugere que a sua presença estã relacjonada a
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processo de remobi I i zação ocorri do antes ou durante a úl ti ma fase
de cisaìhamento que afetou a ãrea. (fotomìcrografìa ì0).

0s processos de aì teração mais comuns observados
são a cl orì t ização, que se desenvol veu nas fraturas e nas bo rda s _

dos cristais de tremolita, a talcificação que tamb6m afeta os
cristais de trenolita alénr da silicificação, com sílica ocupando -
pianos de fraturas ou substituindo totalmente alguns pseudomorfos.

4.4.1.3. Talco xjsto - mantendo o mesmo procedi_
mento dos doi s tõpìcos anteriores, este termo designa as seguintes
litologias:

tremol i ta-taì co xisto
se rpen ti na-tal co xisto
tremol i ta-cl o ri ta ta I co xi s to
carbonato- tal co xisto

1{ a c r o s c o p i c a me n te são roch as de co l o ração esver_
deada clara a cinza quando frescas e amareladas nas partes mais al
teradas. São rochas de pequena dureza, sedosas ao tato, e dependen
do do conteúdo enr talco, apresentarx estruturas pìanares ou compac-
tas (maìs comum). 0 carbonato quando presente confere a estas lì to
ìogias um aspecto manchado devido a sua fãci l aìteração, que então
mostram cores castanho avermelhadas (foto 9).

0s ternos corn carbonatos são frequentes e ocor
rem dispersos entre os vãrios t.i pos'l itoìõgìcos ai presentes. Sõ
ranamente formam corpos nrapeãveis. Basicamente os termos portado -
res de carbonatos podem ser agrupados em 2 classes principais, A

priríei ra inclui talco xisto, salpicado de manchas de carbonatos,en
quanto que na segunda essas manchas de carbonatos adqui rem maiores
d'imensões (Foto 9), enbora termos transicionais tambõnr possam ocor
rer. Pode-se observar, ìocalmente no campo, a transição de termos
mais pobres para termos mais ricos em carbonatos, a* nedida que au
rnenta o tamanho das man ch as de carbonato.

Microscõpicantente estas rochas são constituídas
essencialmente por taìco, na forma de fìnas paihetas djspostas sub
paralelamente à xistosìdade regionaì, ou entrecruzadas com distri-
buìção caótica representando um nrãximo de 75% dos minerais presen
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tes.0s carbonatos poden ser observados na forma de grandes mandras
ou cristais d'i spersos numa matriz de talco atìngindo una proporção
mãxima de 25/". cristais, restos ou pseudomorfos de tremoì itas .tan
bãm podenr ser observados na forma de prismas aìongados e secções I
basais idioblãsticas, dispersos pera rocha, sendo que na maioria -
das vezes o que se observa são os moldes deste mineral. De modo ge
nal essas rochas apresentam-se crenuradas, com desenvorvimento de
clorita nos planos de crenurações. Minerais opacos também estão pre
sen tes nes tas l i to logi as em proporções de at6 3% ,

0s processos de alteração mais comumente obser
vado.s nestas Iitoìog.i as são a cloritìzaçã0, talcificação e carbonl-
ti Zação dos cristais de trenol i tas.

Tendo em vìsta o interesse econônico representa_
do por essas litologias, os termos mais rìcos em taìco, quando pos
sível , forarn separados em campo tendo em vist,a a sua composição
prõxi ma ã dos es teati tos .

4.4.1,4. Serpentinitos _ São rochas de coloração
c-i n za es cura , quando frescas, têndo a cor oração esverdeada, a.mare-
lada e avermelhada quando alteradas. Exiber¡ estruturas compactas e
sõ raramente observa-se estrutura xistosa.

0 seu principai constituinte mineralo-gico e- a
senpentina, provavelmente antigori ta, embora també'm ocorram em
quantidades variãveis tremolita, talco e opacos. 0s rninerais de
ser'pentina apresentan-se na forma .de finas fibras formando texturas
do tipo "netlike" e r'crossfiber,,, envolvendo massas de ta,ì co (foto
mìcrografia 2 - 3) devendo se tratar de antigorìta.

Tremolita, quando presente ou identif.icãveì,ocor
re nas formas de grandes cristais,parcial ou totalmente cl.oritiza-
dos, bem como de cristais menores fibrosos e radìados (fotomicro -
grafi a 1l ).

0s pro.cessos de alteração mostrados por estas ro
chas são a serpentinrzação,tarcificação e croritização de possÍve.iì
cristais de ol i vi nas, sendo que os processos de c l orì ti zação e taì
ciffcação tambõm afetam crìstais dd tremolitas.
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4.4.4. ROCHAS METASSEDIMTNTARES

Em Ín ti ma associ ação com ¡s rochas vul câni cas, o

cornem rochas de origem sedìmentar localmente representadas por
cherts ferrìferos (BANDED IR0N F0RMATI0N),cherts esferulÍticos, -
che rts grafj tos os, q ua rtzo xistos grafi tosos e quartzi tos.

Es tas rochas formam corpos es trei tos (mãxi mo de

50m de ìargura), alongados e descontínuos segundo a direção regio
nal N 50 - 60lll,adquirindo a forna de macroboudins e vìa de regna e

xibem comprimento muito maìor que espessura.
A distrìbuição espaci al destes corpos não mos t ra

prefenência por nenhuma encai xante, associ ando-se a todo s os tì
pos l i tol óg icos jã des crì tos (fìS. l7).

As re lações de con ta to entre es tas I i tol ogì as e

aquelas consjderadas como vulcânicas são abr"uptas e geraìmente por
f a I h as .

4.4.4.I . Cherts ferrlferos e/ou Grafitosos - A a

p'l ì cação do termo chert ferrÍfero e/ou grafì toso deve ser encarado
aq ui como uma generaìização, uma vez que não pretendemos e nem 6

necessãrio entrar no mér"i to das controv6rsias exìstentes na l.i tera
tura quanto ã sua nomencl atura. De quaì quer sorte, ao empregar es
ta termìnologia, estamos nos referindo às rochas formadas princi -
palmente por precipitados químicos e bìoquÍmicos, interestratifìca
das e com ma i s de 15% de Ferro. Es ta termi noì og ia corresponde , de

certo modo, at eq ua lì zação das ideias de Brandt et al ¡ì (l972) e

Gross (,ì965).
Macnoscopicamente são rochas caracter,i zadas pelo

bandamento ou alternância cícl ica de leitos claros e escunos de es
pessura milimétrica e centim6trica, respecti vamente, quartzo, hema

ti ta e grafi ta, sen do que a hemati ta é domi n an te . (Foto ì0).
Macroscopi camente o quartzo sempre exìbe atìnção ondu

I an te, bastante cataclãstico, dob ra do e fraturado, sendo que o con
junto apresenta-se boudinado. 0s leitos constìtuídos pri ncìpaìmen-
te por hemati ta mostram-se dobrados, mas não apresentam fraturamen
to ou catacl ase. Nos ti pos portadores de grafì ta, o gra u de cata -
ciase ã maior e mostra cnistais de quartzo envolvidos por õxido de



58

ferro. ( Fotomi crografi a ì2 e l4).

4,4.4.2. Chert Es ferul íti co _ Ap ne sen ta _ se como
rocha de coloração ocre, levemente bandada e com pequenas cavida -
des exibindo ainda fraturas concõides. Formam localmente, corpos
pequenos, com dimensões de no mãximo l0 m de compri mento por 5 me

tros de larguna, não sendo possíveì representã-los em mapa nu.r.l'
la adotada.

M i c r o s c o p i c a me n t e a rocha 6 cons ti tuTda por for
mas siìicosas esferulíticas. Cada esferulito é formado por uma p;
quena cavidade esf6rica central, envolvida por um anel de calcedô-
nia fibrosa radial, segui da por uma zon a com q ua rtzo prì smãti co
bem cristalino, tamb6m dìsposta radialmente.

Manchas castanhas e castanho-avermelhadas de hi
drõxido de ferro contornam os esferulitos e tamb6m podem formar ui
fino aneì prõximo aos respectivos núcleos (foto ll e fotomicografia
l3).

4.4.4.3. Quartzo xjsto grafitoso _ São rochas de
co loração cinza es cura, granulação fi na, fri ãve i s nas bordas, com
fi nos lejtos dob ra dos de q u a r t z o ( f o t o m i c r o g r a f i a l4 e foto l2) po
dendo ãs vezes passar graduaìmente para termos mais grafìtosos e

pobres em quartzo. Formam corpos aìongados e concordantes com a

xi s tos i dade regì onaì .

tmbora essas rochas possarn ser proven.i entes de
sedìmentos s'i I icosos ricos em materìais carbonosos do tipo chert
saprop6ìico e como tal poderiam ser abordadas nos tõpicos anter.i o-
res, preferjmos uma abordagem separada. Isto porque este tipo ììto
1õgìco foì estudado a parte ùanbém em vista dos objetivos do nosso
trabalho, de cunho me ta I ogôn i co. Sob este aspecto os quartzo xis
tos grafitosos devem representar metalotectos favorãveis ã concen-
tração de ouro.

Ao mi croscõpìo são rocha.s quartzosas, com bandas
de gran u lação fi na, on de os g rãos de quartzo incl uem graf .i ta pulve
rulenta. Pequenas palhetas de muscovita dispostas subparalelamente
evidenciam os pl anos de xistosidade das rochas Bandas ì n col oras , o

ra paralelas ora dobradas, são cons ti tuidas por q ua rtzo xenobl ãsti
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co de maior granulaçã0. Geralmente nessas bandas n.ão ocorre
grafita nem muscovita (fotoni crografi a Fm - 14).

nem

4.4.4.4. Quartzitos - São rochas de coloração
clara, friãveis, e ocorrem dispersos por toda a ãrea mapeada e sem

pre são encontradas associadas a falhamentos. São corpos alongados
e disruptos, com dimensões mãxima de 100 m de comprìmento por atõ
20 m de largura,

Ao nrìcroscõpio são quase mononinerãlicas, ìnpuri
ficadas por õxido de ferro. Apresentam-se com extinção onduìante e

bastante fraturadas.

4.5. CARACTERISTICAS PABAgENETICAS DA UNIDADE MORRO DO NÍqUEL.

Achamos necessãrio ressal tar ôquì que as observa

ções que se seguem estão baseadas apenas näs \ßri f ic4ões de cåmpo

e em estudos petrogrãficos prìncipalmente texturais. t,¡illians(197ì )

mostra que esta abordagem 6 possÍvel, mas muito trabalhosaruma vè¿

gue â mineralogìa primãria destàs rochas sofre profundas modifica

ções t,lillians (1978). Conclusões definitivas sobre o assunto neces

sitam de dados químicos e mineral6gicos que não foram obtìdos. De

qualquer maneira as vãrias litologias descritas, pertencentes ã U

NIDADE M0RRO D0 NlQUtL, se abordadas do .ponto de v'i sta paragen6tl

co sugerem composìções orìginais correspondentes a rochas ultrabã-
sicas tais como perÍdotitos, pìroxenitos e subordinadamente basal

tos. De manei ra geraì as paragêneses minerai s nesta uni dade são

constituidas essencialmente por talco, tremolita, antigorita' cl9-

ri ta, epTdoto, pìagìoclãsio e opacos,
Assim aqueles tfpos litolõgicos portâdorès dë I

pldoto ê plagioclãsio (epldoto-tremolita xisto, epídoto-clorlta
tremöllta xisto), portônto de composição mais cãìclca e aìiim'l Roså'
podéÍr córresponder a litologiâs bêsã'lticas (Fotomicrografìa ì).

Ös t,lpos lftolöEicos contèndo clorlta (prlmã

riá) trernoli ta ê tatco, ( c l o r i t a - a c t i n o l i t à xisto' taìeo*clôrltä-
tréÍnol f tà xísto) podem ser considerados comþ de composlção måls

mäEnêr'i ana e menos cã'l ci ca devendo corresponder ä roöhäs pl roxenÍ-
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ticas (fotornicrografìas 5 e 6).
Finalmente, os tipos litolõgicos portadores de

talco com quantidades menores e variãveis de clorita, tremolita, -
serpentina e carbonato, bem como tipos con predominância de serpen
t,ina (antigorita), ambos mostrando pseudomorfos de olivina, podem

ser inclusos em assembìêia litoìõgica de conposição peridotitica -
(fotomicrografias 2 e ll).
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F0T0 9 - Ta I co xi s to com manchas
( Anareì as ) de dimensõe
variadas de carbonato
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FCIT0MICR0GRAFIA I - Actinoljta xistos (pìagioclásì0, actinolita,
epì doto e opacos ) onde os cri stai s de acti nol i ta apesan
de de1'ormados lembram formas acumuladas
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FOTOMICROGRAFIA 2 - Serpentìnjto com

fornras ovó ides (an tì,;ori t.as )

provãveis fornt¡-rs orillirais de

processo de tal ci fi cação.As
I cnrb ranr fo rmas cumul adas ou
olivirras

FOTOMICROGRAI'IA,,\.t Iir.I I'.,r,.
bl as ti t:o dado i-,ot' l¡t'iria';

ìl' ^ìr- j -.,,J .

roucli nada:;
tc xt-ural nemato
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FOTOMICROGRAFIA 4 - Act'inoli
ti nol 'ita fraturados
b I as topo rfí t'i ca .

ta x'i s to com grandes cri stai s de ac
e cataclãstìcos, bem como textura

F0T0MICR0GRAFIA 5 - Cloritas predomìnantemente na
tas e pìacas ocupando p'lanos de cataclase
a'inda os pl anos de x j s tos i dade regi onal .

mação ev.idenciada pelas "kjnk band"

Forma de paì he
nas rochas oü

0bservar a deñr



FOTOMICROGRAFIA 6
pl acõ'ide

- Massas i rregul ares de
fonmando uma textura em

clorita com aspecto
mosaico dobrado.
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FOTOMICROGRAFIA 7 - Clorita xisto exibindo deformações evidencia
das por kinkbands e textura em mosaico dobrada. Em meiõ
ã massa clorÍt'ica pode-se observar restos de pequenos mi
nerais de serpentìna. 0s opacos correspondem ã magnetitã
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FOTOIvIICROGR^FIA I - Talco-actinolita-clorita xisto realce
de um trrega cristal de actinolj.ta preservado em meio a

uma nassã clorítica intenSarnente crenulada sendo que es-
ta crenulação mais comumente desenvolve-se perpendicular-
mente a eSSeS cristais.Pode-se ainda observal a pÌ'esença
de quartzo posterior nas faturas deste e talco en forma
signoidal nos planos de cisalhamento.
Fiõa bem clara aquì- a presença de '1, foliações 1a primeira
dada pela orientação das tremolitas e a segunda dada pe-
1a crenulação da clorit¿r.

I
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FOTOMICROGRAFIA 9 - Talco-quartzo clorita xisto com quartzo
ocupando fratura na rocha. Efe'itos térmicos poste -
riores causaram sua ruptura e boudinage. Podern-se -
observar aìnda grandes cristais de tremolita sendo
substituídos por óxido de ferro, bem como formas o
vó'ides transformando-se em tremol'ita.
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F0T0 l0 - Cherts ferríferos (ã dìreita) e grafìtosos
da), mostrando bandeamento com leitos maìs
sos (claros) e/ou grafìtosos e hematítìcos
Notar o detalhe (em baìxo) de um leito de
grafi tosa.

(ã esquer
quartzo -
(e s cu ros ).

compos'ição
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FOTOMICROGRAFIA l0 - Quartzo clorita x'isto, com cristais de quart
zo ocupando fraturas e sendo levernente afetado pelo deseñ
vol v'imento de uma nova x'istos'idade. 0bservar sua textura-
cataclãst'ica.

FOTOMICROGRAFIA ll - Iremoljta-talco serpentjnito com cristais
fibrosos de tremolita parc'ial ou totalmente cloritiza-
dos. Pode-se observar ajnda possìveis olivinas com for
mas oval ares.
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F0T0 I I Chert esferul íti co, ì evemente bandado, mostnando
da pequenas cav'idades.

aln
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F0T0 \'¿ Quartzo xisto grafitoso onde se pode observar finos
lejtos de quartzo dobrado.

{,tÚ

,
;LJ

FOTOMICROGRAFIA I:] chert ferrífero (Banded Iron Forma
tion) mostrando a alternãncia de leitos mais quartzo:
sos e leitos contendo hematitas. Notar o aspecto cata
cl ãstì co do quartzo.
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FOTOMICROGRAFIA I4 - MCtA ChCrt
de quartzo dobrado.

grafi toso, mostrando Ieitos

l'.r J¡¡¡i

FOTOMICR0GRAFIA l3 - Meta chert esferulít'ico, mostrando uma

parte esférica central constituída por quartzo, en

volvida por um anel de calcedonìa, que õ envolvido
por sua vez por uma zona externa com quartzo bem

cristal ì zado.

\

ov

$J
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5. ESTRUTURAS GIOLOGI CAS

5. l. rNTROpUçÃ0

Do ponto de vista estrutura'l , tanto local como

regional, S'i lva e Seìxas (1977), Teixei ra et â1, (1979 a e b) têm
invocado para a região a presença de grandes empurrões que se te
ri am transl adados no sent j do Sl,J para NE. Es tas i dã'i as nos 'l evam ã

interpretação de que as rochas da ãnea podem ser agrupadas em duas
ent'i dades prìncìpa'i s: uma sequêncìa autõctone constituída prìnc'i
palmente por mìgmatitos e gnaisses e I itologìas da sequêncìa vulca
no-sed'i mentar anteriormente descrì tas; e uma sequãnci a al6ctone
que cornesponde a-s l'i tologias do Grupo Araxã. Embora não fosse nos
sa intenção uma abordagem estrutural no presente trabalho, i sto se
tornou necessãri o, como veremos adì ante. De qua'l quer manei ra a com

plexi dade estrutural da ãrea é excepcì onalmente grande e resul ta
da interação de dois princìpaìs processos de falhamentos (cavaìga-
mento e transcorrênc'i a) e do'i s pfìncìpaìs processos de dobramentos
(um similan de cjsalhamento e outro concêntrico a an'i sõpaco com

flexã0, fluxo e cisalhamento).

5.2. METODOLOGIA UTILI ZADA

Tendo em v'i s ta a exi s tênci a de grandes empunrões
na ãrea, a coleta dos dados estruturais foi orientada v'i sando med'i

ções na sequência tida como aloctone, sìtuada entre as falhas "B.g
binha de Cima, Fortaleza de Cima e Areìas" e nas sequênc'i as t'i das

como aut6ctones; "Embasamento Crìsta'lino e Unidade Morro do Níquel'l
0s dados estruturai s aí obti dos foram tratados separadamente
diagramas de Schmidt - Lambert (iguaì ãrea), fìgura (18).

5.3. TIRMINOLOGIA USADA

em

A tenminologia aquì
encontrada na'l 'i teratura geológ'i ca.0

utiljzada ó aquela comumente

termo rrSrr refere-se de manei
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ra gera'l a superf ícìes p'l anares ostentadas pel as rochas. Assim, no
presente trabaìho, as superfic'ies referidas por nõs como S0 corres
pondem a estruturas prìmãrìas sed'imentares, especifìcamente acama
mento. Nos calcãr'i os e fosforitas essas superfícies ressaltam - se
atravãs da alternância de lâminas pe'l íticaseclãst'i cas. Nos quart
zo-clorita xisto, sericita xìsto ou x'istos em geraì, são represen-
tadas por varìações na cor e na textura em forma de superfícìes
cnenul adas e penetradas pon mì nera'i s cri s tal i zados nas fol i ações
xistosas, com atitude N60-651,/;45SW(Fjg, lBAa, ì88o e lBCo)

As estruturas S., são pranos cerrados de crista
lização e necristalização dos m'inerais dunante o metamorfismo (mi
cas, tremolitas, clon'i tas, etc.). v'i a de regra são paralelas ao
pìano ax'i al de dobras s'i mi lares isocl'i na'i s de cisalhamento. Nas ìi
toìogìas da Unidade Morro do Níquel esta fo'l iação tem atitude doni
nantemente N50l,J, sub-verticaì, e uma concentração secundãrìa E¡¡;
40N,(FÍg 'l BB.t ). Na Sequênc'i a "ltaú" predomìnam atitudes em torno
de N50-60h; 40Sl.l al ãm de uma dì stri bui ção l'.lNt.rl s ub-verti cal . ( Fig.

rBA'r ).
0 que se def ine como superf Íc'ie Se são pì anos

pouco espassados de fraturamento e mì crodesl ocamentos com recrista
lização de sericita e outros minera'i s p'l ac6'i des. Ela 6 paraleìa a

planos de microdobras em"chevron"e de "kink bands" frequentemente
rompidos. Sua origem estã ìigada a um dobramento concêntrico a si
milar com fa'i xas de mais intenso cìsalhamento. Localmente apresen-
ta características de foì'iação cataclãstica com filmes de miloni
tos na superfic'ie e separação de mìcrolitons s'i gmoida'i s. Na Unìda-
de "Morro do Níquel" esta foììação tem orientação N50l,'l sub-verti -
cal, além de uma outra NS; 50E (Fig. lB Bz). 0 paralelismo aqui g
videnciado entre Sl . SZ nestas litologìas deve ind'i car a existên-
cia de uma transpos'ição parcjal de Sl por s2. Na Sequênc'ia',Itaú,, a

orientação preferencial 6 t'tsow; 60sl^l e N50i,j; 70NE. A fìgura lgA2
mostra a existânc'i a de 2 poìos para a folì ação sugerìndo uma for
ma de gui rl anda que deve corresponder dobras concôntri cas a em " che
vrons"e assim6trì cas, com possíveì transporte tectôni co para N40E,
com baixo ãnguìo para Nl^l . Iste dobramento seria cornespondente à

deformação que ger0, lr3.

A superfície S1 relinesêntr pìanos espaçados de
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um a dois milÍmetros, caracterizados pela ruptura de grãos ininerais
com separação de mi crol i tons por fi lmes de mi I oni tos . Cons ti tui u

ma foliação cataclãstica associada a faìhamçntos e secundariamentã
associada a dobras. As fiç¡uras lgA3 e lBB3 ilustram sumariamente
esses planos quer para a unidade Morro do Níquel, quer para a Se
quôncia Itaû

5.4. FAL H AS

Três principais zonas de falha se destacam, tan
to peìa sua extensão como peta sua largura: Zona de Falha das ¡
rei as, Zona de Fal ha Brabi nha de cirna e Zona de Falha Ãgua Limpa
(fig. l6).

A Zona de Fal ha das Arei as si tuO-se na parte s
doeste da ãrea, apresentando direção variãveì, entre Nl5hl a N-s
ìangura mãdia de 250 metros. Une se ã Zona de Falha Brabinha de
mô, a oeste de Fortaleza de M'i nas Limita a Sequência serra
ventani a com as sequônc'i as Itaú e Morro do Ferro.(fi g. t6).

A Zona de Fal ha Brabi nha de ci ma 6 represen tada
por um extenso al inhamento de drenagem. Sua largura, contudo,6 bas
tante reduzida, sendo da ordem de l0 metros. No entanto sua presen
ça pode ser faci lmente detectada no campo, pois delimita as rochas
do Compl exo Prè-Cambri ano Indi vi so e rochas ul trabãsi cas da Sequên
cì a Morro do Ferro. E um al i nhamento de di reção N30-401,1 , represen-
tado por rochas cataclãst'icas raramente atingìndo o grau mi loni to.
Nas proximidades da Zona de Falha das Areìas ocorre, ro entanto, u

ma zona mi'lonít j ca de cerca de zso metros de espessura (anexo) .

A Zona de Fal ha Ãgua Limpa 6 representada por um

alinhamento de drenagem bastante pronunciado, sendo demarcado no
te nreno por uma zona de rochas catacl ãs ti cas , com s ua I argura
majon situando-se na parte norte ao ìongo do cõrrego Ãgua Limpa. A

sul de Fortaleza de Minas esta zona sofre uma inflexão para NS0t,
desaparecendo nas proximjdades do Èio São João. Situa-se intejra
mente dentro das litolog'i as do Complexo Prã-Cambrìano Indiviso (

gura l6).
As falhas das Areias e Brabinha de Cima, têm ca

g
e

1
a

t

c

d

fi
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rãter transcorrente (fi g. l6) e fazem parte da zona rupti I Cassi a-
Barbacena de (tJernick et ôl, 1979) tendo portanto expressão regìo-
nal. Tendo em vista a forma e a djstribuição local destas falhas
panece-nos serem o resul tado dos processos fi nai s de deformação da
ãrea, não sof nendo deformações por dobnamentos posterìores ou efe.i
tos de metamorfismo. No entanto não se pode descartar a possibil.i-
dade destas faìhas serem muito ma'i s antìgas e terem sofrido reatj
vações sucessivas no decorrer do tempo geolõgìco. Esta ìdãia tornl
se mais consìstente quando se verificam falhamentos secundãrjos d;
ba'i xo ânguìo entne estas transcornencias, guê são por sua vez me

lhor identjficados em fotografias a6reas, jã que se apresentam re
cri stal i zados sendo dì fíc'i I , portanto, sua observação no campo. 0s
prìnc'i pais eventos deformativos na ãrea não estão representados so
mente por falhas, mas tambãm atravãs de intensos fenômenos de do
bramentos com desenvolvimento de foì'i ação catac'lãst'i ca paralela ã

x'i s tos i dade.

5.5. DOBRAS

Na área em questão foram observados di ferentes
tìpos geome-tricos de dobras (flexuna1, sim'i lares,"chevron¡, ''kink
bands", etc) assocjados ã Sequência Itaú e Unìdade Morro do Níque'1.

Provavel mente estes dobramentos fonam acompanha-
dos de transposição e como resultado final originou o retaJhamento
destas dobras na forma atual de ãpìces e flancos rompìdos. tstas
feìções, de maneira genérica, podem ser discrìminadas em 3 grupos
principaìs:

5.5. I . Corpos deri Vados de ãpì ces romþì dos e ro
tacionados, onde estes ãpìces são constituídos prìncipalmente pon
quartz'itos e/ou metarenìtos, calcãrios e fosforìtas. Apresentam fo
ììação pìano ax'i al (Sl ) redobrada, contorcida e rompìda. As super-
fícies de acamamento orìgìna'l foram parcialmente clestruídas e tais
c0rpos encontram-se jnclusos em xistos espec'i almente a clorita, sê
rjcita e filonitos contendo magnetitas. Embora o número de medìdas
es truturai s seja pequeno, observa-se uma dì spersão mu'i to grande
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dos poì os de e'i xos pl otados em dì agramas , mas com tendênci a ã

centração a noroeste, com rnergu'l hos variãveis (fig. l8).
con

5.5.2. Corpos deri vados de fl ancos rompi dos apre

sentam geometri a lenti cul ar, sendo bastante deì gados com uma rel a-

ção extensão/espessura da ordem de 100/10. Como na primei ra, estes

corpos são consti tuídos por cal cãr'ios, fosfori tas, quartz'i tos e/
ou metarenìtos. Estã bem desenvolvida uma fol'i ação tectônica (S1)

subparalelamente aos contatos lìtoìõg'icos. Esta foliação transpõem

o acamamen to ori gì nal (SO ) por f I uxo com recristaì'i zação nos cal cã

rios e nas fosforitas e 6 paralela ã xistos'idade das rochas encai

xan tes . Es tes corpos podem aparecer com formas compì exas , como em

S ou em U, podendo representar f ì guras de interferônci a dev'i do a

redobramentos sucessj vos. Assim sendo, a orientação e merguìho da

foìiação ã bastante varjãVe1, o mesmo ocorrendo para os corpos' g

pesar de sua orientação predominante N80tr{. Como encai xantes destes

corpos ocorrem tal co, cl ori ta, e Seri ci ta xi StOS, portadores de

magneti ta, com xistosidade bem fina e foìiação bem desenvol vida, e

voluindo lateralmente para zonas miloníticas. Esta fof iação foi ca

racterizada como cataclãstica fina. Preservados por processos de

xi sti fi cação, ocorrem raros e pequenos fragmentos de rochas sedi

mentares, especialmente dolom'itos nos talco xistos, de vulcano-
clãsticas nos cloritas xìstos e clãsticas, nos quartzo sericita
xistos com acamamento preservado nos microlìtons.0corre uma ampla

vari ação nos val ores de at j tude destas fol'i ações , espec'i al mente

em mergujho, ponérn concentrados em torno de N70-80[.J. Dobras con

cêntricas fechadas a simi lar"es afetam esta fol'i ação (50). Possuem

ei xos orientados para este-oeste (N70-80t,.l), com mergul hos vari ã

ve'i s, desde sub-hori zontajs at6 409, predomìnando valores inferjo-
res a 309. Associ a-se ao pl ano axi al uma segunda fol ì ação, que I o

calmente 6 bem desenvolvida e varja de cataclãstica a m'i lonít'i ca,

corresplndente ã superfícje SZ iá definida. Em outros locais esta

superfícìe se ìdentjfica com o p'l ano axial de dobras em chevron,

com rup ùura parci al . Quando catacl ãsti ca apresenta-se como I âmi nas

submilim6tri cas de material moído, escuro, dando figuras sìgmo'i da'i s

nos microlitons da superfíc'ie de foliação (Sl ). Esta segunda folia
ção tem tamb6m di reção vari ãve'i s, pFêdom'inando entre N25 e 90W,com
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mergulhos var.i ando de quadrante e valor' porém predominando o qug

drante sudoeste, com valores de 40o a 700. Esta foliação sofre re

fração nos corpos de fosforitas e calcãrios; desaparecendo junto a

estes, mas deslocando os contatos ou deformando os corpos -

5.5.3. Corpos v u ì c a n o - s e d i me n t a re s di s ruptos têm

dìmensões maìores, de at6 centenas de metros de comprimento, por

outro tan to d,e espessura, e são represen tados por todos aqueles ti
pos litolõ9icos descritos no capÍtulo 4 (tremolita xìsto, clorì-
ta xisto, talco xisto, serpentinito, cherts, quartzo xisto grafìto
sos e quartzitos). Separando estes vãr'i os corpos di'sruptos (macro-

boudins) ocorrem as mesmas ìitologìas, s6 que com xistosidade maìs

evi dente .e menos varì ãvel . No i nteri or dos corpos ocorre uma fo

ìiação ìncipiente, quando vista macroscopicamente. Porérn, finas lã
minas com orientação de tremolita, serpentind e talco são comuns

em lâminas, conforme jã descritos. Mesmo nas lìtoìogìas aparente -
mente maci ças, quando observadas cui dadosamente, veri fi ca-se uma -

foliação cataclãstica, com separação de micrõlitos mì1ìmétricos' e

com xistosidade incipiente no interior dos mìcrolìtons.Localmente,
sobretudo na trans'i ção entre os corpos disruptos com as litoìogìas
que os mede iam, pode-se observar tai s fol i ações superpostas ; a pri
meira e mais antiga 6 uma xjstosjdade fina (S1);a seguinte (S2) e

uma fol i ação catacl ãs tì ca com nomp'i mento de 9rãos mi nerai s , vi si -

vel em I ãmj nas de metachert ou quartzì tos. Esta fo lì ação varì a de

intensidade, passando ã xistosidade princìpal nas rochás que me

deìam os corpos dìsruptos, E necessãrjo ressaltar que esta ê. a fo

liação mais evidente na ãrea, sendo que at6 os corpos disruptos
são estruturalmente concordantes com ela.

Apesar de pequenas variações os valores de atitu
des são em torno de N50lrl, predomìnantes e com merguìhos quase sub

verticais, embora uma ampla dispersão seja registrada. A transposi

ção da xistosìdade, leitos e mesno veios de quartzo p16-existentes
produz em pequenos boudins lenticulares, microdobras disruptâs
cujas ìineações b osci lam em todos os quadrantes, com merguìhos

aì tos (ex. N30E / 750 - NZBl¡/ZBo) . A tercei ra fol ì ação e- local i zada

e varia desde pìano axial de microdobras, superfícies de rompìmen-

to e moagem de materi a1 atë p lano axi a1 de dobras rompì das e tem



orientação N30t,l; 5NE, N50tl;

roes te , com val ores vari ados

60NE, com eixos nergulhantes para
(N50l¡l; 45o , N40vi, O5 , N20lál ; O5 ) .

f{o



FIG.I9 EXEMPLOS
DE EVENTOS
SEOUÊNCIA

T r'Prcos DE suPE RPost çÃo
DE DEFORMAçÃO DtNAMtCA NA

o,5 ct¡
æ



81

6. c0NSrDrRAçtES ESTRATIGRÃFICAS

6.1. rNTR0puçÃ0

As consìderações que se seguem baseiam-se na in
terpretação ou nos trabalhos de Teixeira e Danni(op.cit), ou seja,
de que o cinturão vul cano-sedimentar"Morro do Ferro" consti tua no
seu todo uma estrutura do tipo "greenstone beìt,,, ou mais precisg
mente as raizes de um greenstone bel t. Tamb6m consi derou-se prel i
minanrnenteqtæestecinturão ocorre imp'l antado em rochas do embasamento
arqueano, e que em dj scordânci a erosi va tanto com este embasamento,
como tambõm como o cinturão 14orro do Ferro, ocorrem rochas do Gru
po Araxã. Nos ûl t'imos anos o presen te autor vem parti c'i pando do
convêni o entre DNPM/IGCE - Campus de Ri o Cl aro, Q.ue tem por ob jeti
vo princìpal o treinamento de alunos do 5Q ano do curso de Geolo
gia em mapeamento geoì õgi co de ãreas cristaì inas na escaì a l:50.000,
sendo que nos úl timos 3 anos estes trabalhos processaram-se exata
mente na região em questã0, tendo sido então mapeadas as quadrícu-
I as de Nova Resende, Jacuí, Al p'inõpol i s , Fortaì eza de M'i nas ,
Sebas ti ão do ParaÍso e Cãssi a.

Durante este tempo o autor acompanhou os
ao canìpo' bem como partìcipou das bancas ie formatura destes mes

mos aì unos, al ãm de ter col aborado na redação dos reì atõri os fi
nais entregues ao DNPM, como responsãveì pelos capîtulos de Geolo
gi a Econômi ca e Geo'l ogi a Regi onal . Deste modo o autor vem gradati -
vamente se envol vendo com a Geologi a Regi onal e Tectõnì ca da ãrea.
Assim a realização destes trabalhos mais regionais efetuados com a

nossa participação, integrados com o estudo em detalhe por nõs ora
realizado, permite levantar algumas considerações pessoais quanto
ã estratigrafia da regiã0.

6.2. TSTRATIGRAFIA PROPOSTA

São

al unos

A presente col una

fis geolõgicos (BB'; AA') traçados
resul ta da interação de 2 per

em posi ção perpend'i cul ar à di re
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ção regìona1 do'tinturão Morro do Ferro" nas figuras (.l6,ì7)respec
t'i vamente. 0 perf ì I BB' corta a porção mai s I arga do ci nturão, ou
mai s preci samente a porção mai s ì arga da "Uni dade I'l0RR0 D0 NfQUEL',;
enquanto que o perf i'l AA' corta as rochas pertencentes ã )equênc'i a

Itaú de Tejxeira(op. cit). tstes dois perfis, estrategicamente lo
calizados, cobrem todos os tipos lito'lõgicos ocorrentes na área,ou
seja, embasamento cnistaìino, sequência vuìcôrìoasedimentar e parte
das I i to1 og'i as ti das como pertencentes ao Grupo Araxã respecti va -
mente. Achamos necessãri o ressal tar que a presente col una é bastan
te completa, mas vãl j da somente pana a ãrea abrang'i da pel a f i gura
(.l6), embora ela permita também um tratamento, ainda que preìimi
nar, do contexto regi ona'l . A col una di rei ta na f i g. (20 ) , corres -
ponde ãque1a de Tei xe'i ra e sua coìocação aí tem como ob jeti vo f aci
litar ã esquerda da figura (20) a visualização e comparação das mu

danças por nõs propos tas .

Ao compararem-se as duas coì unas, no que concer
ne ãs rochas do embasamento, não existem grandes di ferenças a não
ser aquelas em função da escal a de trabalho.

Na Uni dade Morro do NÍquel também não ex'i stem
grandes discrepãncias, a não ser pela presença de serpentinitos tÍ
picos em nossa coluna, não mapeados por Teixeira, e pelos metarit-
mi tos não mapeados por nõs . Ai nda com re'l ação a es ta un i dade não
nos fo'i possíveì 'i denti f i car as texturas spini fex aÍ descri tas por
Tei xei ra. 0utra pequena di s crepânci a exi stente 6 quanto ã espess u-
ra desta unidade, mesmo considerando possíveis repetìções litol6gj
cas por dobramento. De qualquer modo estas litologias realmente pa

recem corresponder ãs porções ma'is inferiores do "Cinturão Vul cano
Sedimentar Morro do Ferro". Devem ter sua origem ligada a vãrjos
estágìos de vulcanismo segu'i dos por episõdios de sedimentação con

forme sugerido por Teixe'i ra. A reconstitu'i ção dos vãrios derrames
que devem ter ocorri dos aí não nos parece possível jã que não g
xistem horizontes gu'i as e estas lito'l ogias apresentam-se basculadas
e boudi nadas . Como agravante não nos foj possive'l i denti fi car tex
turas e es truturas tai s como ( varíol as , spj n'i fex, amígadal as , al mo

f adas , etc. ) típ'i cas de topo de derrames. Detal hes quanto ã I i tolo
gia e/ou possivel empilhamento estratigráfico da unidade Morro do

Níqueì podem ser observados na fig. (20). como jã foi ressaìtado,



83

preferimos manter o nome "Uni dade Morro do Níquel', conforme primei
ramente definido por Teixeira, por entender que realmente ã uma ;
nidade basaì, onde predominam grandemente rochas vulcânicas ultrl-
bãs i cas /bãs i cas .

A prì mei ra grande di ferença, com s6ri as impì i ca-
ções negi onai s ,surge exatamente com rel ação ã "Uni dade Cõrrego Sal
vador" e "uni dade Morro do Ferro", conforme jã abordado por nõs
no ítem 4.2.(,1 , 2, 3, 4 e 5) .permitindo as seguintes considerações:

- As associações 'l 'i toìõgicas 4.2.(j, z, 3, 4 e 5), por nõs mapea _

das e descri tas não foram descri tal por Teì xei ra, embora ocorram
na ãrea mapeada por ere como ',Sequência Itaû,,, não se enquadran_
do portanto nas suas uni dades I i tol 69i cas, quer aquel as de i dade
arqueana, quer aquel as de i dade pré-cambri ana.

Durante a realização do',projeto Cãssia', (.l9g0)
corrânc'i as de fosf atos em íntima associ ação com

ções ferríferas na "Unidade Morro do Ferro,, de
tambe-m não descri tas peì o mesmo autor.

foram mapeadas g
cal cãri os , forma

Teixeira(op.cit.),

Ainda segundo Te'i xeira (1979 a,b) a ocorrência de calcãrio na Ãrea estã restrita ã sequãncia Itaú, e ,'un.i dade Morro do Ferro,,,
mas nestas un'i dades não ocorrem tal co-tremoì i ta xisto, sêgundo o
mesmo autor.

As uni dades Morro do NÍqueì e Cõrrego Sal vador não apresentam o
corrênc'i a de cal cãrì os , segundo o mesmo autor.

Do ponto de vista estrutural tamb6m constata-se que estas asso
cì ações I j to'l õg'i cas exi bem o mesmo padrão tectôni co presente nu
sequência vulcano-sedimentar ou mais prec'isamente a unidade ba
sal do c'inturão Morro do Ferro, denominada por Te'i xe j ra como uni
dade "Morro do Níque'l " que 6 ob jeto do presente trabal ho.

Deve-se mencjonaraindaqæ a superfície de cavaìgamento def.i n.i da
por Tei xei ra(op. cì t. )na ãrea, corresponde na f i g. l6 , ã tal rra
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por nõs denominada Fortaleza de cima, e portanto, não foi consta
tada.

0s vãrios corpos de formações ferríferas bandadas, por nõs mapea
dos na -d.Jn j dade Monro do Níque'l (f ìg, r 7) tambõm são portadores de
fosfato.

Le vando em con ta as cons.i de rações aci ma , e p rì n

cipalmente a abordagem local do nosso trabalho, mas que tem ìmplì-
cações para o cinturão Morro do Ferro como um todo propomos:

- A manutenção da denominação "unidade Morro do Níqueì,, (basaì)
constituída predominantemente por nochas vuìcânicas.

A equa'lìzação das Un'idades "Cõrrego Salvador" e "Morro do Ferno,,
sob uma designação única de unidade "Morro do Ferro',.

A 'i nse rção das assemb l6i as an te ri ormen te des cri tas 4.2 . ( I , z , 3,
4, 5 ) na "uni dade Morro do Ferro", fi cando a estratìgrafì a da
ãrea modi fj cada segundo a fi gura ( 20 ) .

Achamos necessãri o ressal tar que estas modi fi cações sõ' foram pos
síveis graças ã escala de trabalho,realizados com objet.i vos de
rnìneração (ì: ì.000 e l:5.000) f inais.
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7, CARACTERIZAçÃO GTOQUTMICA DE ELEMEI{TOS METALICOS NA ÀREA

7 .1 . rNTR0puçÃ0

0s trabal hos necessãrios ã caracter i zação geoquí
mica dos elementos metãl'i cos na área foram processados em etapas
di s ti n tas , com a anãl 'i se de sedi men tos de corrente e geoq uÍm.i ca
de solo respectivamente.

Enquanto que os trabal hos de prospecção geoquí-
mica em sedimento de corrente foram de cunho mais geral e objetiva
ram a local j zação de áreas al vo ou anômala , a prospecção geoquimì
ca em solo foi reali zada com obietivos mais específicos, visando
detectar possíveis conpos mineralizados.0s crit6rios de escolha
referentes ãs metodologìas utilizadas em campo e Jaborat6rio, bem
como o tratamento dos dados obtidos estão expressos no texto abai-
XO

7.2. PROSPECçÃO GEOQUfMICA EM SEDIMTNTOS DE CORRENTE

ts ta caracteri zou-se por mapeamento geol 6gì co na
escal a l:25.000, acompanhado de um programa de reconhecimento ne

gronaì atrav6s de amostragem de sedimento ativo de drenagem f'stream
sedl men tS') . Para tan to f oram del i mi tadas as pri nci pai s bac'i as e

s ub-baci as de drenagem na ãrea, onde foram coletadas um total de
50 amostras com dupìicatas e replìcatas de sedimentos atìvos, a vo
lume constante e p16-determinado de 20 cfr3, para anãlise de niquei,
cob re e coba'l to( f i g . 21). S'imul taneamen te f oi fei ta uma amos tragem
a parti r de concentrado de oate'i a, vi sando a prospecção de ouro e

cromo na região( fig. 21), Esta amostragem tambãm foi real'izada a

volume constante e prédeterminado de l5 lìtros de sedimentos.
A razão em dotanse volune constante na amostragem em

geraì, ã o de permitir comparação, se necessãrio, entre amostras
djstìntas, uma vez que o trabalho torna-se semi-quantitat'i vo.

Enquan to que nos trabaì hos normai s de geoquímr ca
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a amostragem ê feita em sedimentos ativos para evitâr efeitos de
p16-concentração, nos trabaì hos para concentrado de bateia, esco -
lhem-se oÉ ìocais onde hã quebra na capacidðde de transporte do e
'I emen to drenante

As amostras de sedimentos ativos foram analisa _

das nos laboratõrios da firma puriquima Ltda, por absorção atõmì ca.
Nesta fase testaram-se vãnìas aberturas para as amostras, taìs co
mo por ãgua ndgia, ãcido fluorídrto tabela (ì) e HN03 a quente.pol
teri ormente verificou-se que est€s ataques lib.eravam iguais quanti
dades de metais, optando-se então pela abertura por HN03 a quente,

De i guaì sorte testaram_se vãr.i as frações , sendo
que os melhores contrastes foram obtidos na fração menor que g0
mesh.

para o ouro tentou_se utilizar prirnei rafiente o
mé'todo de contagem de pintas, que foi abandonado,.p.orque somente
em duas amostras foi possÍveì identificar al gumas pintas. 0 mãtodo
utilizado então foi absorção atômica, apõs fusão totar e p€sôgem
do concentrado, Igual m6todo foi utilizado para o cromo.

0s valores obtidos nesta fase(tabeìa l) foram
diretamente em mapas (Fig. zz) sem nen.hum trata,mento estatístico -
dos dados, Isto porque pretendeu-se nesta fase tão sornente del imi
tar as principais ãreas anômaias na l"egi fro em foco. Ar.6m disso, af
sobrepor-se o mapa de anonalia (fiS. ZZl, con o mapa geolõ9i co de
detalhe na escala ì:25.000 (fig, l6), ve.ri f i cou-s¿ imedìatamente
que as curvas de isovalores mais elevadas tocali zåv.am-se e.xatamen-
te nas litoìogìas da unidade Morro do Nlquel, qüe corîespo.ndem a
I i tol ogi as bãs i cas/ul trabãsi cas.

Essa constatação por demais õbvia descarta a ne
cessidade de determinarem-se o,s valor.es de backgro.u,d, Il.m{ar e bem
conro quaìquer outro trabalho estðtÍ6tico com ob je.t'írros orientati -
vos, uma,vez que o conjunto de valores de teores dos elgme¡tos do
sados õ sensivermente mais aìto nestas ritoTogias do q.ue naque
las do embasamento (rochas encaixantes).

por outro ìado, esta nesrnå consta.tação justifi
cou a necessidade de trabalhos mais detalhados em solos visando ex
pì icar e caracteri zar es tas anomal i as.



AMSTRÂ

Sigla e ng

V0LUIE = 20 cm3
ABTRTURA = HF
ABSoRçÃo AToMrcA
VAL0RES El4 ppm

el elæn tos
Cu Ni Co

FM-SS - 3'I
FM-SS - 32
FM-SS - 33
FM-SS - 34
FM-SS - 35
FM-SS - 36
FM-SS - 27
FM.SS - 38
FM-SS - 39
FM-SS - 40
FM-SS - 4l
FM-SS - 42
FM-ss - 43
FM-SS - 44
FM-SS - 45
FM-SS - 46
FM-SS - 47
FM-SS - 48
FH-SS - 49
FM-SS - 50
FM-SS - 5l
FM.SS - 52
FM-SS - 53
FM-SS - 54
FM-SS - 55
FM-SS - 56
FM-SS - 57
FM-SS - 58
FM-SS - 59
FM-SS _ 6Û
FM-SS - 6]
t¡4 ss - 62

l6
t8
?0
19
l5
i9
12
12
t5
1?
14
3?
55
t9

4
12
17
12
29
24
l0
t3
60
?3

'l00

?0
120

8?
l5
JL

t05

TABELA I

VOLUME = 20 cmZ
ABERTURA = Ãgua Réq.ia
ABSoRÇÃo AT0MICA
VALORES EM pprn

eì erBntos

Cu Ni Co

?8
?t

3?
40
3l
29
?0
55
67
43
46

120
120

71
)7
42
75
5L
B4
90
36
5l

175
60

245
200

80
250
210
24

ll0
220

50
43
5B
57
55
47
35
3B
47
39
4l
8?

100
57
34
40
60
46
60
62
45
70
95
52

135.l60

60
160
125
54
73

l4(j

l2
17
17
l3
l0
l4

B

9
12

7

12
3t
50
l6

5

l1
l9
t3
25
¿4

9
t?
49
20

r05
64
l9

120
62
12
25
1'7

l0 13
17 t0
17 ?7
20 20
t5 21
l3 t8
B8

3ì t4
39 21
t9 il
?3 1375 45
70 64
36 t9
93
ì9il
52 33
2t ?2
45 24
55 3tt5 ì4
?7 34

]l0 6027 l0
210 120
ì 30 120
56 45

220 t50
160 88
r0 19
60 40
r50 r00

AMOSTRA

sigla nq
V0LUME = 15 titros
CONCENTRADO DE BATEIA
CONTAGEM DE PIRITO E
FUSAO TOTAL
VALORES EM ppm

el erpn toscr Au'

cBFr'4 - 3l
CBFM - 32
CBFM - 34
CBFM - 35
CBFM - 36
CBFM - 37
CBFM - 38
CBFM - 39
CBFM - 40
CBFM - 4I
CBFM - 42
CSFM - 43

I .3s
2.80
2.90
ì.20
ì .3s
3.30
3. t0
4. 50
4.20
?..85
4. 50
0.97

Peso total
do concen-
trado

(g)

3. 06
2.00
2.40
I .49
0.55
0.1I
0 .08
4. 33
0. l7
0. t0
0 .05
0 .36

9.15
59 .69
56.12
55.62
34.4?
'15 

. 76
6.37

ls.59
14.?8
59. l8
29.22
29.27

FIvl = Fortaleza de Mi nas
SS = Stream Sediments
CB = Concentrado de Bateia



AM0STRA V0LUME = 20 cm3
ABERTURA = HF

Sigla e nÇ AtsS0Rç40 ATOMICA
VAL0RES EM ppm

e l ernen tos

Cu Ni Co

FM-SS - O]
FM-SS - 02
FM-SS - 03
FM-SS - 04
FM-SS - 05
FM-SS - 06
FM-SS - 07
FM-SS - 08
FM-SS - 09
FM-SS - IO
FM-SS - ] 1

FM-SS - 12
FM-SS - 13
FM-SS - 14
FM-SS - l5
FM-SS - 16
Frl-SS - t 7
FM-SS - ] 8
FM-SS - ì9
FM-SS - 20
FM-SS - 2I
Flvi-SS - 22
FM-SS - 23
FM-SS - 24
FM-SS - 25
FM-SS - 26
FM-SS - 27
FM-SS - 28
FM-SS - 29
Fl"l-SS - 30

20 60
14 56
17 84
24 100
12 53
21 67
32 125
ll 57
4t 130
l9 73
16 78
45 I t5
23 105
?0 1?0
17 63
28 87
46 125
74 ?10
00 170
50 250
30 225
70 ?70
I t8

l5 45
20 48
t6 35
12 70
12 2?
12 30
l5 32

TABILA I

VOLLME = 20 cm3
ABTRTURA = Ãqua Réqia
ABSoRÇÃo AT0úrcA
VAL0RES EM ppm

el er¡en tos
Cu Ni Co

42 16 35
4t t3 37
48 14 6ì
70 t9 64
40 12 44
46 t6 40

100 27 79
38 08 35
85 42 100
53 t5 50
5l 14 5t
67 35 68
s0 l8 67
s7 20 86
45 13 36
65 21 48

135 42 95
I35 56 150
145 80 I l5
210 ilo 205
185 I10 190
?05 t 30 ??5
3059
45 t3 274s t4 3.144 t3 l8
40937
4399
40712
45 I t3

AMOSTRA

Sigìa e ng

l6
ì8
?1

41

24
'19

63
l3
66
30
25
JL
25
JJ
?2
28
l0
90
05
65
70
80

5

20
21.t6

9
'I I
l0
1l

V0LUME = 15 ììtros
CONCENT,RADO DI BATEIA
CONTAGEM DE PIRITO E
FUSÃO TOTAL
VAL0RES EM ppm

el emen tos
Cr Au

CBFM - OI
CBFM - 02
CBFM - 03
CBFM - 04
CBFM - 05
CBFM - 06
CBFM - 07
CBFM - OB
CBFM . 09
CBFM - IO
CBFM - ]I
CBFM - 12
CBFM - 13
CBFM - I4
CBFM - 15
CBFM - 16
CBFM - 17
CBFM - I8
CBFM - I9
CBFM - 20
CBFM - 21

CBFM - 22
CBFM - 23
cBFt4 - 24
cBFi4 - 25
CBFM - 26
cBFt[ - 27
CBFM - 28
CBFM - 29
CBFM - 30

0.02 0.0s
0.0t 0.05
0.19 0.051.35 0.340.55 0.050.93 0.050.38 0.270.68 0. t60.26 0.30
1 .72 0.060.ll 0.09

0.24 8.ì0
0.25 0.350.38 16.800.27 L 480.49 0.800.43 8.90
0.20 0.12
0. 2ì 0. 2t0.38 0.ì6
0.35 0.t4
0.40 ?.19
0.05 0 .28
0.55 0.51
0.34 0.lt0.20 o.'t80.08 0. t 60.33 0.293.80 6.60

Peso total
do concen-
trado

(s)

75.87
55.32
3.37
o Ãar

6 .86
6.44

I 7.56
2.48
4.03

38. 3t
10.ì6

3.08
1 .72

t7.90
4. 39

29.86
50.74
o Ã'ì

3.74
71 .00

7 .72
86 .88
56.4t
Il.tB
46.20

4 .00
3.15

38.47
50 -08 @(oi
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7.3. pR0spEcÇÃ0 cE0QUfMtCA EM S0LOS

Apõs estes trabalhos preì'i minares e orientatì vo.s
escolheu-se uma ãrea teste, (aquera com varores mais erevados e
correspondendo ainda ã porção nais larga do cinturão vuìcano -sedi
mentar) para estudos de detalhe (fig. 17,) ,

0s trabaìhos necessários ã^reaìização de geoquí_
mica de soìo ,reaìizaram-se numa ãrea de 4 Km2. rniciarmente fez-se
um levantamento topogrãfico pìanimétrico com piquetes segundo uma
malha de 200 x r00 metros. para isto foi aberta uma picada longitu
dinaì ( linha base "LB") com direção N50w paraìera ã direção do cor
po vulcano-sedimentar. A partir desta picada foram abertas picadal
perpendiculares a cada 200 m, cortando o corpo en toda a sua ìargu
ra. Para numeração e identificação das picadas e piquetes adotou -
se a seguinte convenção: as picadas pe.rpendiculares ã'LBu recebe_
ram numeração por entre 20 e 40 (ex, ZO, 22, 24,.,40), precedìdos
da letra uLu. (ìinha).

0s piquetes receberan nuneração corni da de 00 a
20, sendo que os de numeração 00 se rocar'izam sobre a LB. para e
feito de localização de amostras convencionou-se ainda uti lizar le
tras do al fabeto. Assim por exempro a arnos tra L zzz4-B rocaliza-se
entre as linhas ou picadas zz e 24, e entre os piquetes 0r e 0z.fi
gura (26).

Ao ì ongo de s tas pi cadas foram coletadas amos t ras
de solo, ao nivel do horjzonte B em cada piquete.

As amostras de solo coletadas foram homogereiza _

das e quarteadas no ì ocal da coleta, guardando_se dupl ì catas e re
plicatas. uma dessas partes foi enviada aos laboratórios da Fì rma
Geossol (.S.H.¡ para anãlise guantitativa e qualitativa, segundo o
mé'todo absorção atõmi ca, ap6s abertuna por HNO3 a quente, na fra
ção tota1. 0s resur tados destas anãr ìses estão expressos na. tabe-
la (2). e em forma cartogrãfica de .i soanomal ì as (f .i g, 23 a,b,c,d)
Simultaneamente foi efetuado um mapeamento geoìõgico na escala ...
l:5.000 de detalhe ao Iongo destas pìcadas estando os nesurtados
expressos na forma de mapa geol6gico(f.i 9. l7).

Ao se observarenì estas figuras 23 (a,b,c,d)
ve ri ficam-e imediatamente interessantes anornal ias de cromo, níqueì,



Li nha 24

Cobre Cobaì to Níqueì

29 23 64

58 48 174

I 34 194 338

140 84 300

23? 480 1092

164 640 684

41 124 412

60 ì60 140

148 79 180

7t 152 158

38 64 43

60 34 35

104 192 776

90 ltO ì70

il4 180 620

142 25? 1050

I t0 95 250

?58 248 1624

12? 190 396

ì52 lB0 620

9? 162 288

Cromo

500

740

830

540

624

836

I126

848

564

234

?54

9l

550

400

ì 120

t 600

It40
2040

960

980

700

TABILA 2

N9

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

l0

lt
12

t3

14

l5

t6

17

t8

l9
20

Cobal to NÍquel

88 ?58

142 136

460 250

158 31?

206 330

186 326

r30 240

ilo 128

154 95

300 206

144 185

402 304

84 I t4

r4B ?04

ì00 82

1?4 210

148 380

122 190

855
44

Li nha 20

Cnob re

44

45

94

160

96

58

75

96

87

144

R¿.

oo

oo

q7

3t

97

85

59

1?

6

Nq Cromo

00 550

0l 850

02

03 736

04 420

05 520

06 896

07 654

0B 250

09 89

l0 E68

]i 686

12 760

l3 440

l4 836

l5 3lB

16 414

17 568

18 33?

t9 ??

207



Linha 22

NQ Cromo Cobre Cobal to Níquel

00 l0 t0 t5 t8
0l 930 120 176 416

02 332 34 202 162
03 568 88 ?26 270
04 I t 36 294 456 744
05 1490 122 5?8 462

06 1584 35 t4? 246
07 476 13 47 55

0B 9l t56 ?28 132
09 240 93 280 t58
t0 31 79 224 74

il 260 166 97 144
12 836 50 t40 ì58
13 410 48 71 72

i4 412 8ì t04 tgz'ls 656 ì00 184 526
16 912 132 194 t360
17 1096 306 ?70 1320

18 986 t40 278 73ti
19 354 57 152 150

?03ì99¡l

TABELA 2 (Contìnuação)

Linha 26

Nq Cromo Cobre Cobalto Níqueì

00

0l

02

03

04

05

06

07

08

09

t0

il
1?

13

t4
l5

l6

17

t8
l9
20

92

470

296

330

396

664

t000

960

1658

252

152

188

176

980

I ì20

1?60

i 340

I040

720

ì 830

t070

li 7 15

3533m
69 49 84

70 50 87

79 208 170

t90 206 412

224 352 678

28 ì84 I 84

ì56 466 3t6
47 79 62

t 36 50 7'l

t36 162 56

ilz 9l i04
53 162 428

68 t94 Is8
158 2M 87

ì 34 210 2800

146 176 t604

170 108 736

i66 ?85 628

140 200 430
(o
¡\)
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Niq ue I

?8

175

308

274

334

236

708

302

l9B

258

418

tt¿

160

132

478

356

474

Li nha

Cobal to

9

BB

152

t60

230

Il8
122

208

152

206

198

174

il8
144

27?

206

186

( Con ti nuação)

NQ Cromo

00 220

0t 600

02 974

03 9t0
04 896

05 726

06 t460

07 928

e8 714

09 900

l0 t660

I I 1540

12 440

13 208

t4 t600

15 ?640

16 860

Cob r.e

tt
40

68

tt
88

78

76

69

104

166

56

98

235

98

I?B

45

124
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I 16 236 184
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76 184 258
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5l 172 238
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4t 62 5B

60 76 76

57 162 212

53 ?3? 552

59 96 140

I 16 41? 406

i l8 220 142

t46 140 598

344 194 960

C nomo

1t

480

796

448

944

ì 094

1000

1296

2040

1400

t a')

136

146

980

1360

460

I120

960

980

ì 380
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0t
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l0
'Ìl
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il
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Linha 30

Cromo Cobre
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480 41
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il60 1s2
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358
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79

62
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278

100

190

218

292

100

2ffi

NÍquel

22

lB0

232

538

450

256

192

288

840

166

t98

86

il4
112

590

14?

3t6

740

2070

3444

690
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43 ì4
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1t60 62

880 8t

1000 67
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134 t020
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1s2 ?1?
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160 176
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210 840
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ll0 ?68
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Þ
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Ng Cromo Cobre Cobal to NÍqueì

00
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09
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.ì 
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880 I46
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840 11?

500 444
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n20 lt6
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( Con ti n uação )
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cobre e cobalto, respectivamente com valores em ppm maiores que
3000, 3000, 1600 e 600 ppm. Ao sobrepor-se o mapa geol6gico (fig.
ì 7) com os mapas de isoanomalìas verifica-se que as pri ncìpaìs ano
maljas de cnomo, cobre, cobaìto e níquel, ocorrem prõximo ou nas
'I ìtoìo9ias mais ultrabãsìcas como serpentìnito e talco xisto. De
qualquer maneira estes vaìores mostram-se muito anômalos mesmo em
relação a estas ìitologìas, sendo necessãr.ia uma abordagem estatÍs
tÍca para anal isar determinados parâmetros.

7.4. TRATAIVIENTO ESTATTSTICO DOS DADOs

7.4.1. TNTR0DUç40

Nos capÍtu1os anterìores ficou constatado que a

'rUnidade Morro do NÍqueì", na escaìa de trabalho adotada,6 constÍ
tuÍda por uma vari ação Iitolõgica ìateral que varì a de composição
peri dotÍtica (serpentinito, taì co x.isto) a compos i ção mai s basãl ti
ca (tremolíta xisto) em faixas mais ou menos bem delimitadas que
se repeteu espaci almente por dobramentos ou não,

Tamb6m fi cou evi denci ada nos t6pi cos anteri ores ,
a presença de anomalias quando se reallzou a propecção gìeoquÍmìca
de .sedimento de corrênte,(f¡5. ZZ) descrìta em 7.Q. tstas anoma
'I i as voi taram a ser confi rmadas corn a prospecção geoquîmì ca de so
ìo na sequência vul cano-sedimentar conforme citado em 7.3.

0 presente tõpi co tem por objeti vo uma prìmei ra
abordagem es tatÍs ti ca, preì imì nar e simpl i sta,para anal isar deter
minados parãmetros, taìs como "backgnound,', lìmiar, frequêncìa e

correlação dos elementos metãlicos analisados, tanto na ãrea como
um todo, como também por I i toì og ì a .

0s cri t6ri os em adotarem-se tai s cuj dados j us ti
ficam-se principalmente devido a- estruturação das faixas Iitolõgi-
cas na ãnea, que podem cons t itui r s.ubpopulações distintas, Al6'm
disso se tratarmos os dados en conjuntos poderemos ter d..i ìuição ou
aumento nos teores dos eler¡Ìentos, podendo falsear os dados neferen
tes a background, Ììniar, etc. Al6m dìsso, determinados metais po
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dem ter prefenêncìa por uma dada 1ìtologia, por exempìo os v.alores
de níqueì são sensivelmente mais altos nos serpentinitos, aìém da
possìbilidade de poder existir correìação entre metais.

7.4.2, MTTODOLOGIA UTILIZADA

A metodologia aqui utiIizada 6 aqueìa conum em

estatÍstica descri tiva para essa finalidade, pana efejto de consi-
derar background e I imi ar geoquimì co, na ausênci a de outros cri t6-
rios. Para testar a norma'l idôde ou não das poputações ou subpopula
ções, as distnibuições fonam supostas normais.0s parametros utìliza
dos fo ram:

- cãlculo da módja anìtmétrica (Tabela 3) dos elementos dosados
por I i toì ogì a e na ãrea em geraì vì sando conhecer os val ores do
background, 0s valores da mádia foram estinados segundo a f6rmu
la abaixo:

(background)

Em segui da fo i cal cul ado o desvi o padrão (s )Tabe
la (3)-com o objetivo de verificar a dispersão de valores em torno
da médi a, segundo a fõrnul a:

t-)h (xi' - x )'

Conhecendo-se os valores da m6di a e desvio pg
drão nas ìitoìogias na ãrea como um todo foi calculado então o coe
ficiente de vaniação e limiar geoquímico (Tab,3) respectivamente
segundo as formujas abaixo. Deve-se ressaltar aqui que como 'l imiar
geoquímì co foi adotada a ba rre i ra de 2,5% de probabi I i dade.

: - nxl
.n

I

N

c=:
X

I = i + 2s



TABELA 3 -

Clorit¡r xistr (l" = l0)

(Vaìores em ppm)

ó51 15 lbb

.\c!irìolitl xisto (N - ô1)

tób3 215 3h3 0{7

?ìó8 i05 19!ì risi

?¿ { ?ù "a )<A

i=
S-

c-
l=
[=

l0s1 ll.l Iio .155

mãdi a arì tméti ca

desvi o padrão

coef i c'iente de va ri ação

limiar
número de amostras dosadas

Talco ristc(N.51

l.lrtl lq:, .1t1.1 65,1

t?ló tbl 532 855

l{Jl{ 100 I93 3t,9

579 57 ìÌ3 lrl

Seqrcnttnito (N.27)

r93 9.r0

0,{5 t,ó? 0,JS 0,89

lJ9ió.1ó lÒl 177{

1953 l0S0 319 2()08

:.1t3 lrs.t 397

r.O
ro
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0utnos ì rnportantes procedrrentos es tatís ti cos abor
dado foram a confecção de histogramas, fig. 24, e grãficos de pro
babìlidade(fjg. 25 a, b, c, d). Para tanto montou-se uma Tabela e

q ue mos tra a di v'i s ão intervalos de classes, frequâncja relatì -
va acumulada e ponto mãdjo das respectivas classes.,Uma vez mais fc
ram observadosos mêtodos já cjtados anterìormente, ou seja, fez-se
uma div'isão em subpopulaçdes dos elementos de acordo com a litolo
gia mapeada n.os pontos de amostragem, bem como para toda a ãrea.0s
res ul tados aquì obti dos es tão expressos na forma de grãti cos , fi g.

(24 e 25) e tabela (4). 0 m6todo empregado no cãlculo dos interva-
I os de cl asse foi o de "Sturges ".

X mãx.- X mìn.

I + 3,3 ìog.n

= val or do 'i nterval o.

Finalmente, foi calcul
lação dos elementos em toda ãnea'e por I

obtj dos estão expressos nas tabel as (5 ) .

cãlculo foi:

ado o coeficìente de corre
i tol ogi a. 0s resul tados aÍ
A f6rmula empregada no

I
Nr= n (xi - i) (.vi - i)

Sx Sy.

7.4.3. ANÃLISE D0S DAD0S E SEUS SIGNIFICAD0S tM RELAç40

OBJETI VOS MINTI ROS

0s prìncìpais parâmetros e resultados obtjdos a

partir do tratanrento estatístjco dos elementos dosados estão suma

rjzados na Tabela (3). A interpretação clesta evidência a necessida
de da aborcJagem geoquími ca por I ì tol ogi a e por área.

Assim, quando observamos os valores médìos ou de

"back ground" para o elernento cromo, distribuÍdo em toda a ãrea,te
nlos um valor da ordem de 80 I ppm. Esses valores decrescem gradual-



cR0i.i0

Intervalos

.ì-

LL I -

TAIJTLA

% C1 %Ac

lt,98 lt,98
12,90 24,88

l5 ,67 40 ,55

2A ,7 4 61 ,29

1 7,05 78,34

9,68 88,02

4,61 92,63

3,69 96,3.l

0,46 96,17

l,38 98,16

0,46 98,62.

0,92 99,54

0 99,54

0 99,54

0,46 ì00,00

441

66t

BBI

I l0t
.l32ì

t 54r
'I 

761

I98.ì

22C1

2421

2641

2861

30Bl

220

440

nQ

?6

¿ô

1A

45

37

LI

l0
8

I

3

l
2

0

0

l

660

880

I l0û

1320
't540

1760

1980

2?00

24?0

2640

2860

3080

3300

4 - Tabela de Frequâncìa dos Elementos para toda a ãrea

COB RT

Pon to ¡,íãdi o
¿ã iñtä""åi" Intervalos

ì10,5 I -
330,5 33 -
550,5 65 -
770,5 97 -
990,5 129 -

ì210,5 t6t -
1430,5 193 -
1650,5 225 -
1870,5 257 -
2090,s 2e9 -
2310,5 321 -
2530,5 353 -
2750,5 385 -
?970,5 417 -
3ì90,5 449 -

32

64

96

l28
t60

192

?24

?56

288

3?0

aÈt

416

448

480

217 100,00

nQ %C1

20 9,22

55 25 ,35

63 29,03

29 1 3,36

25 11 ,52

9 4,15

2 0,92
? 1 20

4 1,84

3 1,38

I 0,46

00
00
I 0,46

I 0,46

Pon to l.iãdi o/o AL 00 Interva t0

9,22 16,5
?4 q6 ¿.A E,

Ã2 ÊO Eñ E

76,96 1i2,5
88,48 144,5

92,63 176,5

93,55 208,5

94,93 240,5

96,77 ?72,5

98,16 304,5

98,6? 336,5

98,62 368,5

98,62 400,5

99,08 432,5

99,54 464,5

?200 I 0,46 lo0,oo



COßALTO

in terval os nQ

I - 43 16

44- 86 29

87 - 129 44

130 - 172 45

173- ?15 35

?16 - 258 l5
259 - 301 16

3C2 - 344 2

345 - 387 5

3BB - 430 3

431 - 473 3

474- 516 l

517- 559 I

560 - 602 0

603 - 645 I

935 I

217

%c]

7,37 7,37

I 3,36 20 ,74
20,28 4l ,01

20,74 61 ,75

16 ,'l 3 17 ,89

6,91 84,79

7 ,37 92,17

0 ,92 93,09

2,30 95,39

I ,38 96,77

l,3g 98,16

0,46 98,62

0,46 99,08

0 99,08

0,46 99,54

0,46 100,00

ot 
^ ^ Ponto M6di oloAC do Intervalo

TABELA 4 - (Continuação)

?2

65

108

l5l
194

237

280

323

366

409

452

495

538

581

624

NTQUEL

Interval os

I

1?l

241

361

481

601

721

84l

961

I 081

I20'l

I 321

I 441

I 561

1?0

?40

360

480

600

720

840

960

I 080

I 200

I 320

I 440

I 560

l6B0

nQ %c1

25 ,81

?9,95

16,13

7 ,83

3,69

5,07

3,69

0,92

I ,84
'l 

,38

0,46

0 ,46

0

I ,38

I ,38

56

65

35

17

I
ll

B

?

4

3

I

I

0

3

%Ac

25 ,81

55 ,76

7l,gg
79 ,72

83,41

88,48

92,17

93,09

94,93

96 ,31

96,77

97 ,24

97,24

98,62

I 00 ,00

Ponto Mãdio
do I.n te rval o

60,5

I B0,5

300 ,5

4?0,5

54C,5

660,5

780,5

900,5

I 020 ,5

l l 40,5

1 260 ,5

I 380,5

I 500,5
.l 
620 ,5

>l 680 3

O
tÐ



C ROMO

In terval os ng

3l - 358 ?5

359 - 6s8 t6

686 - t0l2 17

t0l3 - 1339 5

1340 - .ì666 
4

t667 - .ì993 
0

1994 - ?320 3

TOTAL 70

%c1 %A1

35 , 71 35 ,71

22,86 58,57

24,29 82,86

7 ,14 90,00

5,71 95,7ì

0 95 ,7t
4,29 100,00

100

%cl %A1

27 ,14 27 ,14

28,57 55,71

2l ,43 77,14

14,29 9l ,43
2,86 94,29

I,43 95,71

4,29 100,00

t00

TABTLA 4

Ponto M6di o
do Intervalo

1 94,5

522

849

1176

1503

I830

2157

COI]ALTO

Interval os

1_

ÕL-

157 -
231 -
306 -
380 -
455 -

(Continuação) -

COB RE

In terval os nq

lt- 72 29

73 - t34 27

135- t96 9

197 - Z5B 3

259 - 320 l
321 - 382 0

383 - 444 i
TOTAL 70

NIQUEI

Intervalos nq

l1 - t65 35

166 - 320 21

32t - 474 6

475 - 629 4

630 - 783 2

784 - 938 I

939 - t092 l
TOTAL 70

8l

ls6
230

nQ

l9
20

l5

l0
2

I

3

70

305

?70

454

528

ÏOTAL

CLORITA XISTO

%C1 %Ac

4l ,43 4l ,43
38,57 80,00

12,tÆ 92,86

4 ,29 97 ,14

I,43 98,57

0 98,57

1,43 100,00

100%

%Cl %Ac

50,00 50,00

30,00 80,00

8,57 88,57

. 5 ,71 94,29

?,96 97 ,14

I ,43 98,57

I,43 100!00
.l00

Ponto Médio
do Intervaì o

44

il9
t93,5
268

342,5

417

491 ,5

Ponto M6dio
do I nte rval o

4l ,5
103,5
.l65,5

?27 ,5

289 ,5
35t,5

4ì 3,s

Ponto l46dio
do Intervalo

oo

243

397,5

552

706,5

86 1

t 0i 5,5

o



cR0t'10

Interva

136 - 339

340 - 513

544 - 746

nQ

6

ll
l5

12

9

6

2

6l

747 -
951

ll54 -
1358 -

%c]

9 ,84

I8,03
24,59

19 ,67

I4,75

9 ,84

3,28

I 00 ,00

950

153

357

560

%Ac

0 ,84

?7 ,87

5?,46

12,13

86,89

96,72

100 ,00

TABELA 4 - (Continuação)

TOTAL

COI]ALTO

lnterval o nQ

Ponto M6dio
do Intervalo

?37 ,5

44.l,5

645

848,5

I 052

1255 ,5

I 459

18 - 8l

82 - 144

145 - 201

?08 - 270

271 - 333

334 - 396

COß RE

Interva

l5 -
36-
57-
78-
99-

120 -
l4l

%c1

2l ,31

44,26

19 ,67

8,20

I ,64

1,64

I ,64

I,64

l3
27

12

5

I

l

397 - 460 I

935 I

%Ac

21,31

65,57

85,25

93,44

95,08

96,72

98,36

I 00 ,00

3s5
566
77 ?5

98 13

ll9 3

140 4

160 5

nQ

Pon to tttãOi o
do Interval o

49,5

ll3
176

239

302

365

428,5

%c1

9 r?0

9 ,84

40,98

2l ,31

4,92

6,56

8,20

I 00 ,00

TOTAL 6l 100,00

%Ac

B r?o

I B,o3

59 ,0?

80 ,33

85,25

9l ,80

100 ,00

TOTAL

NTQUEL

In terval o

t2 - 156

157 - 300

301 - 444

445 - 5BB

589 - 732

733 - 8t6

875 - I 020

TOTAT

Ponto NãOi o
do Intervalo

¿5

46

67

B8
.l09

130

150 ,5

6l

nQ

22 36,07

22 36,07

9 14,75

I 1,64

5 8,20

I 1,64

I 1,64

6l 100,00

%c1 %Ac

36,07

72,13

86 ,89

88,52

96,12

99,36

100,00

Ponto Mãdio
do intervalo

84

2?8,5

37?,5

516 ,5

660,5

904,5

947,5

oÞ



cR0tiO

Intervalo

260 - 260 l3
695 - ll29 27

130 - 1563 5

564 - 1997 4

998 - 2431 0

nQ %cl

25,00

51 ,92

9 ,62

7 ,69

0

3 ,85

1 ,9?

100,00

243? - ?866 2

2867 - 3300 I

TOTAL 52

%Ac

25,00

76,92

86,54

94,23

94,23

9 B,0B

I C0,00

TABELA 4

COBALTO

Intervalo

Pon to Í',1õdi o
do intervalo

477 ,o

912 ,0

I 346 ,5

I 780,5

2?14,5

?649,0

30 83 ,5

( Cont'inuação )

CROMO

lntervalo

l3 - 48

49- 84

85 - 120

l2t - ls6

157 - 192

le3 - 228

2?9 - ?64

TOTAL

25 - 112 l0
ll3 - 200 25

201 - 288 l0
289 - 376 3

337 - 464 2

465 - 552 I

553 - 640 l

nQ %c1

lg,23
48,08

19 ,23

5 ,77

3,85

1,92

1,92

TALCO XIST.O

%Ac

19,23

67,31

86,54

92,31

96 ,15

9 8,08

loo,00

nQ

TOTAL 52 I 00,00

Ponto Mãdio
do intervalo

6 8,5

1 56,5

244,5

332,5

420,5

508,5

596,5

9

t4
l6

5

5

I

2

%v\

17,31 .l7,31

26,9? 44,?3

30 ,77 75,00

9 ,62 84,62

9 ,62 94,23

1 ,92 96 ,15

3,85 lo0,o0

I00,00

%Ac

NIQUEL

Ponto Mãdìo
do intervalo

.30,5

66,5

102 ,5

I 38,5

174,5

210,5

?46,5

Intervalo

52

55-
217 -
379 -
541

703 -
865 -

1027 -

216 21

378 l3
54u I
702 3

864 3

t026 1

lls8 3

nQ %c1

40,39

25,00
.l5,38

5,77

5,77

1 ,92

5,77

%Ac

20 ,38
65 ,38

80,77

86,54

92,31

94,23

I00 ,00

TOTAL

Ponto Medio
do intervalo

1 35,5

?97 ,5

459,5

621,5

783,5

945 ,5

I107,5

52 100,00

O
(tl
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Interva to

302 - 591

592 - BBI

BB2 - 117 t

t172 - 1+61

1462 - 1750

I i5l - 2040

TOTAL

CCBALTO

nV %ct

1 8,52

19,52

33,33

l4,gl
3,70

ll,ll
.l00,00

5

5

9

4

I

3

TABELA 4 - (Continuação)

%Ac

I 8,52

37,04

70,37
g5 ,19

88,89

100 ,00

Ponto Mõdio

do intervalo

446,5

736,5

1026,5

1316,5

1606 ,0

I895 ,5

intervalo

95 - l3B

139 - 18?

183 - 226

727 - 269

?70 - 3t3

314 - 356

TOTAL

?7

nQ

COBRE

Inte rval o

SE RPTN TI N I TOS

%c]

?2,?2

?2,22

25,93

ll,ll
l4,Bl
3,70

I 00 ,00

6

6

7

J

4

I

40

ll3
l8s
258

330

403

%A1

??,2?

44,44

70,37

8l,48
96,30

l0u ,0u

- ll2
- l84

- 257

- 329

- 402

- 474

2200

TOTAL

nQ

9

l0

I

Pon to I'léd'i o
do ìntervalo

I16,5

160,5

204,5

248,0

291 ,5

335,0

%c1

33,33

37,04

3,70

14 ,81

3, 70

3,70

3,70

100 ,00

27

%Ac

33 ,33
70,37

34,07

88, 89

92,59
g6 ,30

100 ,00

4

I

I

I

27

NIQUEL

Ponto Mãdio

do intervalo

76,0

148,5

221 ,0

293,5

366,0

438,5

Interval o

92

651

1?u9

1767

2325

2BB3

650

I 208

1766

2324

2882

3440

n9 %C1

l3 48,15

6 '¿2,22

5 18,52

I 3,70

I 3,70

I 3,7u

27 'l0u 
,0u

%Ac

48,15

70,37

88,89

92,59

96,30

I 00 ,0u

TOTAL

Ponto Mðdio
do ìntervalo

371 ,0

929,5

148/,5

2045,5

260 3 ,5

3l bl ,5

O
Ol
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mente nos tìpos litol6gìcos cons'iderados como piroxenitos e.basal-
tos komatiít'i cos, conforme 4.5, e aumentam nas litologias tidas co

mo perìdotìtos (1033 ppm). Esta mesma conclusão pode ser tirada pa

ra o nÍque'l e o cobal to, que como o cromo, tamb6m são 'indi cadores
de l'i tolog'i as ul trabãs j cas/ul tramãf i cas, conf i rmando as consi dera-
ções referidas em 4.5.0 cobre apresenta um co'mportamento um pouco
d'i ferente dos outnos elementos dosados concentrando-se tanto nos

ti pos pe ri dotítj cos como tamb6m nos basál tj cos .

0s val ores superi ores ao I ìmi ar ou seja, val ores
anõmalos que podem indjcar uma ocor16ncìa,obt'i dos para a ãrea eFt

geral, tamb6m vão decrescer ou crescer em reìação aos diferentes -
tìpos litolõgicos. 0 caso mais marcante aquì ã o do niquel, que

quando considerado na ãrea toda tem como l'inriar o valor de 1205ppm,

e quando considerado sõ na faìxa serpenti'nifca esse valor sobe para
2608 ppm.

Com nel ação aos h'i s togramas e grãf i cos de proba
b'i lidade (fig.24 e 25) respectivamente, embora não sejam diagnõs
t'i cos, fornecem uma pri me'i ra idéia da distribu'i ção dos elementos
nas di ferentes l'i tol og ì as , bem como na ãrea como um todo, evi den

ci ando a ausêncj a de di s tribuì ções mu1 tì popuì aci onai s em cada I i
tol ogia. De mane'i ra geral que, com excessão do cromo em acti nol ì ta
xìsto e em menor grau, cromo e cobalto para área total (que apre
senta uma distribuìção ma'is ou menos sim6trica e portanto devem g
bedecer uma iei normal de dì stribu'i ção), o restante dos elementos
apresentam uma distribuìção lognorma'l positìva. A1ãm disso estes
histogramas fornecem boas'informações quanto ã frequência dos ele
mentos em determ'inados i nterva'l os de cl asse, conf irmando aqueles
valores de "back ground" e 1imìar, que podem ser nepresentados pe

I a moda das di stri buì ções. 0utra ì mportante i nformação também for
necjda peìo hìstograma 6 quanto ao contraste, onde se podem prever
os valores igua'i s ou maiores que (2), ã exceção do cnomo e cobal
to em serpentinitos e talco xjsto,respectivamente.

Quanto ao coefi ciente de corre'ìação, conforme po

de-se observar na tabela (5), não existe uma boa correlação entre
os elementos nas diferentes l'i tologias ou na ãrea como um todo.

Em re I ação a ob jetì vos mi ne'i ros , f ica cl aro apõs

este tratamento prel im'inar que, a ãrea deve ser abordada, como sen



.l08

TAtsELA 5

Em toda a ãrea:

Cr I 0,20

Cu 0,20 ì'
Co

Ni

0,40 0,4u

0,16 0,66

I 0,34

I

TABELAS DE CoRRELAçÃo

Actinolita xisto

NiUT

Clori ta xisto

NiCoCuCrN'iCoCuCr

Crl
Cu

Co

Ni

0,06

I

0,51

0,48

I

0 ,70

0,38
0,69

I

Cr

Cu

Co

Ni

0,48 0,23 0,67

1 0,26 0,57

I 0,26

I

Tal co xisto Serpenti ni to

rCrCu Co NiNiCoCuCr

Cr

Cu

Co

Ni

0 ,.l4

I

0,23

0,45

I

0 126

0,28

0 r5?

I

Crì
Cu

Co

Ni

0 ,29 0 ,59 0,57

I -0,07 0,70

1 0,27

l
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do constituída por várìas subpopulações de elementos, tm outnas pa

lavras, a abordagem deve ser feita por'l ìtologias, uma vez que os

metais apresentam comportamentos distintos para cada tipo de rocha,
conforme pode-se observar peìos histogramas e coeficientes de va

riaçã0. Assirn, os valores maìs altos de níquel ocorrem nos serpen-
tinìtos, atìngindo valores da ordem de 3.500 ppm. Nas outras lito
logìas esses valores oscilam entre 1000 e 1200 ppm, Apesar dos va

lones elevados em serpentinitos, temos que considerar aí que os va

ìores do limiar tambãm são altos, atingindo 2610 ppm, ou seja, uma

anomalia de segunda ordem, mas com um bom contraste. De qua'l quer
maneira esta ã a Iitologia maìs propensa a constituir concentraço-es

econômi cas de nÍque1.
0s mai ores valores de cromo efi solo associ am- se

principalnente a talco xisto, onde atìngem valores mãxìmos da or
dem de 3300 ppm e secundarìamente a clorita, com valores mãximos -
em torno de 2,g20 ppm, constìtuindo em ambas,anomalias de 19 or"den¡

com valores de contrastes altos. Neste caso estas duas Iitoìogìas
devem ser encaradas com prioridade com relação ã prospecção e con

cen tração de cromo,
As mesmas observações real i zadas acìma, quando

feitas para o elemento cobre, mostram uma forte anomalìa (primeira
ordem) em sol os de serpenti n i to e secundari anente em cl orì ta xi s

tos (anomalias de segunda ordem), em ambos os casos com altos valo
res de con tras te .

Finalnente, o cobalto constitui anomalias de l1
ordem em todas as litologias, com exceção para serpentìnito ( 21

ordem).
Em res uno , os dados aquì obt i dos atrav6s de tra

tamentos estatÍsticos, em torno de prospecção mostram que:
- os possiveis sítios capazes de consti tuì r depõsi tos de níquel es

tão local i zados em serpentìnì tos;

talco xjsto e clorita xisto, são as litologìas possívei s de

ter mi ne ra I i zações de c romo ;

con

- as possiveis mineraìizações de cobre, como no caso do crorno,rela
cionam-se primeiramente a serpentinitos e secundariamente a clo
ri ta-xi s tos;
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o coba'ì to pode ocorrer prati camente

sequêncì a vul cano-sedimentar, sendo

ti os ma i s fa vo rãve i s ä s ua ocorrên ci

em todas
portan to
a.

as

di
I i tol ogi as da

fíci I detectar sí
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B. CONS I DT RACÕES METALOGEN IT i CAS

B. l. INTR0pUç40

De acordo com as'i déjas do tl.u-tchinson (ì978) ê

possÍvel rel ac'i onar a metal ogênese ao ambìente tectôni co. Assim

sen do, a as socì ação me ta 1 ogenéti ca da nossa ãrea de es tudo, segun-
do a concepção de Tei xeì ra( op. cj t. ) deve ser enquadrada nos domí

nios dos terrenos grani to-greenstone 0s argumentos a favor des

ta 'i d6i a são os seguì ntes:
- pnesença de uma sequêncìa de nochõ vulcano-sed'imentares, embu-

tida em rochas migmatiticas e de idade arqueana.
- os tìpos vulcânjcos ultrabásicos/ultramáficos tem composição

komat'iît'i ca.

No entretanto, segundo a nossa idéia, baseada em

trabalhos de campo de detalhe tanto localmente como regionalmente
e em 

.lei turas de vãrì os autores permi te-nos levantar al gumas con

si derações 0s nossos argumentoç, QUê não tem a intenção de inva
ìidar o modelo jã proposto, mas sim, o de mostrar as dificuldades
de interpnetação desta complexa ãr"ea são os seguintes:

- a sequôncia vulcâno-sedimentar se loca'ì iza tecton'i camente emleas

que margeìa o Craton do São Franc'i sco

a sequêncìa e controlada ou Iimjtada por fal.hamentos transcor
rentes de expressão regionaì ( centenas de km), que pode ter
con trol ado a s ua formaçã0.

presença de uma assocì ação cal cãrio - fosfori ta na sequêncì a

sedimentar, conforme menc'i onada em 4.2.3. Anhaeuser (comunica

ção escrita) desconhece qua'lquer caso semelhante em"greensto-
ne be'l t'l mas acredito ser possíveì a associação.

ausãnc'i a de feições vulcân'i cas ta'i s como lavas almofadadas,
de.rr"ames e diques
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8.2 . A IMPORTANCIA METALOGENETICA DOS GREENSTONE BELTS

No que concerne a mi nenal i zações, os terrenos
granito -greenstones são de grande importãncia no mundo inteiro.No
Canadã existem vários depõsitos de ouro, cobre, chumbo e zinco a

eles relacionados. Para se ter uma idéìa da possança destes depõ
sitos, somente a r"egi ão do"Abitib.i belt"produz como média anual
por km' cercE de 50 Kg de ouro 68 Kg de cobre e ì59 kg de zinco a

nual (Roci et al ii, 1979).
Na Austrãlia tamb6m ocorrem depõsìtos de ouro,-

cobre, níque1, cobre e zjnco no bloco Iìgarn, e menores depõsìtos
de cobre e níquel no Þl oco Pilbara.

Na Ãfrica do Sul também estão presentes depõsì -
tos de ouro, antimônio, cobre, churnbo, zinco e ouro, além de ou

tros impontantes recursos mineraj s não metãl icos.
No Brasi I temos depõsi tos de ouro nos estados de

Minas Geraìs, Bahja e Goiãs; cromita em Mina Gerais; de ferro e co

bre em Goiás,

8.3. P0SSrBrLrpApES pE MINERALTZAçûtS D0S ARREp0RES pE F0RTALE

ZA DE MINAS

Embora ainda não se tenha descoberto depõsi tos
minerajs nas sequências v u I c a n o-s e d i me n t a re s dos arnedores de For"

taleza de Minas, esta ãrea apresenta um potencj al de mineraì i zação
que po de ser evidencjado através de outras técn'i cas prospecti vas. -
Cumpre ainda lembrar que a ãrea pesquisada, embora representativa,
ã geograficamente peq uen a .

I mpo rtan te s i ndì cações tais como , ì avras abando-
nadas de cromo, oconrôncias de níquel e anomalìas geoquímìcas (Fìg.
2 3a, b, c, d), pe rmi tetn supor a presençô de mi neral i zações ainda -
não i denti fi cadas na ãrea.

Somen te para efeì to de comparação pode-se obser
var a tabeìa (6), extì^aída de Goodwjn (1977 ), que representa a mõ

dia pon de ra da de anãl ises quínri cas de rochas coletadas em vãrias
regiões do Canadã. Esses vajores foram extraÍdos de lìtoìogias que



TABELA 6 - E lemen tos

Provín ci a

menores em (ppm) em greenstone belts da

superìon do Canadã.

Cr

T'immi ns-Ki rkl and Lake

Noranda Regiona, Abitìbì
Bel t

Pe ri doti te
Basalt

An des i te

Daci te

Rhvol ite

194

2191

245(487)

ì05

?2

158

146 3

l70(484)

s5(7r )

2l(r4)
14(26\

90 46

36 (483) 106

29(387) 64

11(86) 32

11(53) 33

B3

Lake of the Woods-Wabìgoon

Regì on , lrlabigoon Beìt
Pe ri doti te
Basal t
An des i te
Daci te

r25(r48) 5e(se)

5r (60) 16(2r )

102 97

37 90

28 64

12 (56 ) 4ì

215

4469

257

120

806

160

3l

Rhvolìte - ll(16) 22

B'i rch - Uch i Lakes Region

Uchi Belt
Pe ri doti te
Bas al t
Andes ì te
Da cì te

Rhyol i te

5732 1672

250(si) r05(58)

116(25) 52(30)

38(r3)

22(c\ l8(5 )

ll3 25

4l tlt
20(26)' 64

12(7) 40

-JL

97

Superior Province 1ît

" Devel oped i sl and anc"
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hospedam cerca de 49 depõs'i tos econômi cos de um total de 254 cadas

trados , e a tabel a 3, que se refere a val ores mãd'ios de Fortaleza
de Mi nas.

Da comparação podem ser depreendi das as seguì n

tes observações: os teores dos el ementos dosados em Fortal eza de

Minas de maneira geral são ma'i s elevados. Entretanto cumpre lem

brar que dize¡ir respeìto a amostra de solo.
Para o el emento níquel pode-se fazer uma compara

ção dr reta pel o f ato de ex'i bi r anãl'i ses químì cas de rochas , revel an

do teores de at6 12.000 ppm.Estes valores foram obtidos de anros

tras prõx.imo ã anomal'i a pri nc'i pa'l da f ig. 234. Merece a'i nda menção

ofatoé que foram observadas vênulas de garnienita em serpentinitos
I ocai s.

Para o elemento cromo, algumas anãl'i ses químicas

de rochas efetuadas em peri doti tos mos traram val ores próxi nlos ou

at6 superiores ãqueles da tabela (6). De qualquer maneina existem
nas proximidades da área em foco antigas explorações abandonadas

de crom'i ta.
No caso do elemento cobreros valores obt'i dos em

sol o são muì to el evados , e não é comum encontrarem-se anomal'i as -

geoquím'i cas com a magnì tude que ocorre em Fontal eza de M'i nas . Ge

ral mente os depõsi tos de cobre de orì gem vul cân'i ca em"greenstone
bel ts" local i zam-se nas porções ácj das das sequênci as cal co-al cal i -
nas (Hutch'i son, 1965; Gil Mour,'l 965; Spense 1967i Sangster,l972)
muito embora possam ocorrer, como 6 o caso para a Austrãlia (Rey

nolds et âl , ì975; Mì'l'ler, i975) e da India (Naquj et ô1, 1977).

Quanto ao ouro sabe-se que é um dos metaì s ma'i s

constante nestes terrenos estando presente prati camente em todos -

os"greenstone belts'j sendo que as ma'iones jazìdas estão no Escudo

Canadense. De mane'i ra geral o ouro se concentra em vei os de quart
zo que preenchem fal hamentos, quartzi tos grafi tosos, formações fer
ríferas, zonas de cisalhamentos e proxim'idades de intrusìvas graní
ticas. Estratlgraficamente pode ocorrer nas porções komatiíticas,
calco-alcal'i nas, sedimentares e tamb6m nas intrus'ìvas que cortam

estas sequônci as de um modo geral . Embora não tenhamos dado contr
nui dade aos trabal hos necessãr'i os para defi ni r sítìos favorãver s,
este min6r'i o fo'i lavrado'i ntensamente pelos bandeirantes no século



ll6

passado en aluviões prõximos a. Jacui, Nova Resende e tamb6m na fo
lha de Fortal eza de Minas.

Ai nda com reì ação ao pote.nci al metal ogenéti co da

sequêncja vulcano-sedimentar Horro do Ferro, deve ser mencionada a

presença de depósitos de fosforita, conforme mencionado em 4.2.3.,
bem como , a presenç^a de g ran des corpos de quartzo I ei toso iFì g. l7)'
que via de regra local iza-se nas fal has de direção Ntl
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CONCLUSOTS

Muito cmbora tenham sido caracterizados os principais aspectos
petrolõgicos e geoìógìcos da regi ão de Fortal eza de Mi nas mui

tos problemas ainda perduran, quer em termos geotectônicos, es

tratì grãfì cos, ou petroì ógicos

2. 0 embasamento cri stal jno na ãnea é caracterizado por anatexitos,
gnaisses embrechíticos, migmatìtos de injeção e gnaisses ocela-
res. As características texturais, estruturais e os dados geo

cronol õgì cos dì sponívei s na l ite ratura permj tem considerã-los
como similares ãqueles existentes no eomplexo de SiIvianõpol is.

3.

4.

No que concerne ã presença de

trabãsicas fi ca caracteri zada

cas com sedi men tos associados
men tar.

rochas vulcãnicas bãsi cas e/ou uì
a presença de doi s tì pos :vulcani
e vul cani cas sem associ ação sedi

6.

Apesar da ocor rência das rochas vulcânicas ser mais ampla do

que se pensava até então, elas têm a composição mineralõgica e

um condicionamento tectônico similan, sendo que ambos os tipos
são cortados pon dìques de metabas i to.

Es tudos petrognãfi cos, mi neral ógì cos e texturai s ì^ealizados nas

rochas vul cân icas de Fortal eza de Mì nas , Uni dade Monro do Ní
quel, mostram a existência de divensos tìpos litol6gicos, com

uma distribuição espacial mais ou nenos bem definida, Em termos
paragenõ'ti cos s uge rem compos ições orì gì na is c o r r e s p o n d e n t e s . a

rochas ultrabãsicas tais como peridotitos, piroxenitos e subor-
dinadamente basal tos.

0 conj un to de rochas metassedinentares assoc iadas ãs vul cânjcas
da "Unidade Morro do Niquel " de maneira geral faz-se represen -

tar prìncipalmente por metarenitos, metassìltitos, metacalcãriæ,
fos fo ri La , cherts fe rrÍ fe ro s e/ou grafi tosos, esferul íticos, -
quartzo xjstos grafj tosos e quartzì tos.
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7. As intensas atjvidades tectônicas atuantes na ãrea e em partìcu
lar na Unìdade Morro do Níquel tais como faìhamentos, dobramen-
tos e transposìção levando a for"nação de corpos distintos, fo
ram ainda responsáveis pelo posicìonamento indeterminado de al
guns ti pos I i tol õgi cos, 'i mpedindo ainda a e labo ração de uma es

t na t'i grafì a vul câni ca defin itiva.

Trabal hos ,mai s pormenori zados permì ti ram modì fi cações l oca is na

estratigrafia da ãrea, consi derando-se as ìitologìas des crì tas
qnteriormente como pertencentes ã Unjdade C.órrego Sal vador e

lôrmação Canastra como integnantes da unidade l,lorro do Ferro.

0s mãtodos geoquímìcos utilizados mostraram-se eficazss,eviden -
ciando que o solo exìstente na ãrea ã autõctone, refletindo a

aì teração das rochas subjacentes e discriminando importantes g
nomalias de Nì, Cu, Co e Cr, compativeis com as rochas mapeadas

na escaìa l:5.000. A efetivìdade do levantamento geoìõgico deta
lhado na descriminação ì itolõgica e a resposta positiva obtida
no levantamento geoquími co moStr,a que este método deve ser si s

temati zado, no caso de pesquì sas mi nerai s em rochas vui câni cas

des ta regi ã0.

.l0.0 tratamento estatístìco prelìminan a que foram submetidos os

dados mostram a importâncìa de trabalhar-se em pormenor nestes
ti pos I i toì 6gì cos, bem como a necessi dade de caracteri zar-se e

quantificar determinados parâmetros geoquímico, tais como,"back
ground", desvio padrão, coeficiente de variação, Iimiar,contras
te., etc, nos diferentes tipos 1ìtoìõgicos, ttma vez que se pode

subestimar ou superestimar esses valores.

tì. Com base na metalogênese de ãreas similares em alguns paises do

mundo e, principalnente do Canadã, fica caracterizada a poten -
cialidade econômica da região de Fortaleza de Minas, para os e

lementos niqueì, cromo, cobalto, cobre e ouro.

ì2. Corn relação â prospecção e morfologia de possÍveis ocorrôncia5>
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minenais deve-se esperar descontínuos e de dìmensões reduzidas,
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