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RESUMO

A evolução tcctônica do Quadrilátero lìerrífèro c

áreas adjacentes

é interpretada

como resultado da superposição de três ciclos tectono-defbrmacionais principais: Jequié;
'Iransamazônico e Brasiliano.
O ciclo orogênico Jequié se processou no intervalo entre
2.780 a 2.555 Ma, sob oondições metamórficas de täcies xisto-verde a anfibolito médio e,

em um regime tectônico transpressional, com plano fluxo N-S, vertical. Este ciclo
constituído por três eventos tectônicos distintos.

O

é

primeiro, de maior intensidade,

corresponde a orogênese Rio das Velhas (2.750-2700 Ma), caracteriza-se pela deformação
cisalhante dúctil e cinemática direcional dextral do green,utor¡¿ Rio das Velhas, juntamentc
com a f'ormação de pontos tríplices da fbliação em torno do corpo dômico Bação. Além

disso, proporcionou a nucleação de fraturas crustais de direções NE-SW

e N-S que

possibilitaram a ascensão e alojamento sintectônico cle granitóides. O segundo evento se
manifesta através da superposição plano-paralela de cisalhamentos com deslocamentos
sinistrais e nucleação de descontinuidades crustais de orientações NW-SE e E-W, seguida da

intrusão de diques máficos (2.650 Ma). O terceiro evento, correspondente a orogênese
Maquiné (2.612-2555 Ma), sc desenvolve em regimetranspressional dextral dúctil a dúctil-

rúptil, sendo responsável pela deformação

e colocação de

plutons graníticos controlada pela

reativação de descontinuidades prévias.

O ciclo

orogênico Transamazônico é constituído

por dois eventos tectônicos

compressionais e dois eventos extensionais, alternados, que ocorreram no intervalo mínimo

entte 2.250

baixo

a

a

1.900 Ma, processados em condições metamórficas de facies xisto-verde

anfìbolito. Podem ser interpretados como dois megaeventos tectônicos

progressivos, cujaevolução se processou em regimetranspressional, com plano de fluxo NS, subvertical.

O primeiro megaevento Transamazônico corresponde à orogênese Minas que

promoveu a inversão tectônica da bacia paleoproterozóica Minas. Foi responsável pelos
deslocamentos tectônicos dirigidos para SW, desenvolvidos em regimetranspressivo dextral
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seguido da nucleação e desenvolvimento de estruturas cxtensionais em rcgimc transtrativo

dextral. Este megaevento de cisalhamento transpressional dextral gerou, entre outras, as
seguintes fbições estruturais:
cisalhamcnto dexffal

a)

Sinclinais Vargem

no Cinturão Mineiro; c)

do Lima e

deslocamentos clextrais

Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, de caráter transfbrente;

d)

l) estruturas dômicas dos Complexos

ao longo do

zonas de cisalhamento

normais Moeda-llonfìm, Souza Noschese, Curral, Engenho
rnegassinclinais do QFc;

Santo Antônio; b)

e Água euente; e)
Metamórfìcos Bonfìm,

Bação, Santa Bárbara e Caeté; g) auréolas metamórficas; h) deposição de sedimentos das
unidades Sabará e Santo Antônio, na fàse compressional, e ltacolomi, na fàse extensional

em bacias do tipo pull-upart;

i)

instalação

de plutons graníticos ao longo {e

descontinuidades NE-SW e E-W. Estima-se uma idade mínima para
megaevento tectônico ao redor de

2J00 Ma. O

o final do primeiro

segundo megaevento Transamazônico,

denominado orogênese ltacolomi, foi responsável pelos deslocamentos tectônicos dirigidos
para N-NW, desenvolvido sob regime tectônico transpressional sinistral, sendo seguido de
extensão pós-orogênica para SE. As principais fcições estruturais deste megaevento são: a)

cisalhamento sinistral no Cinturão Mineiro; b) Sistema de Falhas do ltacolomi; c) inversão
cinemática e desenvolvimento do Sistema de Cisalhamento Fundão-Cambotas; d) inversão

tectônica da aba sul do Sinclinal Curral; e) congestionamento estrutural nas conexões
sinclinoriais Moeda-Curral

e Moeda/Dom

Bosco-Jeceaba/Bom Sucesso;

f)

cisalhamento

direcional, sinistral, ao Iongo do Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, de caráter transcorrente.

O ciclo orogênico Brasiliano é

constituído

de dois eventos

tectônicos

desenvolvidos em regime transpressional, com plano de fluxo NE-SW e em condições

metamórficas

de fücies xisto-verde. O evento mais antigo, de

cinemática dextral,

proporcionou a fbrmação de sistemas de dobramentos e cavalgamentos com transpofte para

NW, na região meridional da área, e para W, na porção setentrional, ocorrendo aqui

o

envolvimento do embasamento. Esta tectônica do embasamento promoveu a constrição do
Sinclinal Moeda

e inversão da sua aba leste, em conseqüência do processo de escape

tectônico ascensionalde seqüências plásticas do greenstone Rio das Velhas, induzido pelo
deslocamento do corpo dômico Bação. Segue-se a este evento compressional, fase de

ext€nsão pós-orogênic4 que originou os dobramentos em escala mesoscópica vergentes

para leste, soerguimento de blocos do embasamento e cisalhamentos normais. Finalmente,
o@rreu um evento tardio, de baixaintensidade e componente de cisalhamento transpressivo

sinistral. O efeito tectônico desta fase se manifesta através de suaves dobramentos de
orientações axiaisNE-SW a E-W, além de reativações localizadas de descontinuidades préexistentes.
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ABSTRACT

'fhe teotonic evolution of the

Quadrilátero lìerrífèro region,

an

Archean/Proterozoic terrane located in the central part of Minas Gerais state, is interpreted
as a consequence ol- superposition

of threc main orogenic cycles with several periods ol-

magmatism, metamorphism, defbrmation and sedimentation. The fìrst orogenic cycle, called

Jequié (2.555-2.780

Ma)

comprehends three tcctonic cvents, developed

in

a

transpressional regime with a high angle N-S-trending fìow plane, under greenschist to
mediun amphibolite metamorphic t'acies conditions. The fìrst major tcctonic cvent, the Rio

das Velhas orogeny, is responsible f'or a ductile dextral strike-slip transpression regime
accompaniedby metamorphism of the Rio das Velhas greenstone belts. During this event,
Bação dome-shaped structure, originally formed

by crustal fracturing, behaved as a semi-

rigid body during dextral shearing, gcnerating
sequences comparable

a

foliation-triplc-point

in

greenstone

to mylonite microstructurc. Strike-slip clisplacement along the Rio

das Velhas shear belt controlled the ascent and emplacement
syntectonic NE-SW and N-S-trending tensile lractures.

'Ihe

of granitic

magmas into

second tectonic event is

characterized by a sinistral strike-slip transpression that run parallel to the strike of earlier
fbrmed belt. This event was marked by the emplacement of mafìc dykes (2.658 Ma) along

NW-SE+rending tensile fractures, E-W anti-Riedel crustal liacturing and possibly by the
deposition of the molassic assemblagesof Maquiné Group. In the third tectonic event, the

Maquiné orogeny, early NE-SW discontinuities were reactivated

by dextral strike-slip

transpression and granitic magmas were placed along these crustal discontinuities.

The Transamazonian orogenic cycle comprehends two oompressionals and two
extensionals alternating tectonic events

with minimum time span between 2.250 and

1.900

Ma. These events may be interpreted as fwo progressive tcctonic megaevents evolved
under transpressional regime with N-S-trending

flow plane. 'fhe metamorphic conditions

may range fiom greenchist fàcies to medium amphibolite fàcies. The fìrst megaevent, called
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Minas orogeny, was developed under SW-directccl crustal shortening.

fbr the tectonic inversion

of

[t

was responsible

Paleoproterozoic Minas sequences and the deposition

of

Sabaráand Santo Antônio assemblages. This southwestward tectonic was ftrllowed by an
extensional tectonic phase responsible fbr the generation
structures

of

dome and pull-apart basin

of'the QFe region, that were fìlled with Iøcolomi sediments. 'fhe prominent

tectonic fèatures developed duringthis megaeventare: Vargemdo Limaand Santo Antônio
southwestward recumbent synclines; dextral displacement

of Mineiro

shear belt; dextral

displacement along Jeceaba-Bom Sucesso Transfèr Zone; Moeda-Bontìm, Souza Noschese,
Curral, Engenho and Água Quente normaldisplacement shear zones; upright megasynclines

of the QFe region; Ilonfìm, tsação, Santa Bárbara, Belo Horizonte and Caeté domal
sfructures; metamorphic aureoles; and emplacement of granitic plutons along NE-SW and
E-W reactivated discontinuities. The second tcctonic megaevent, the ltacolomi orogeny, is
characterized by thick and thin skinned tectonic activities verging northwest and followed

by late extensional orogenic phase. The main tectonic lèatures are: sinistral displacement of
Minciro shear belt; Itacolomi Fault System; tectonic inversion and development of the
Fundão-Cambotas ShearSystem; tectonic inversion of the southeastern fìank of the Curral

Syncline; structural imbrication

at Moeda-Curral and Moeda/Dom Bosco-Jeceaba/Bom

Sucesso syncline connections; and sinistral displacement along Jeceaba-Bom Sucesso
Lineamcnt.

The last orogenic cycle, the Brasiliano orogeny, consists <lf two tectonic events
developed under regionaldextral and sinistral transpressional regime installed over an earlier

NE-SW-trending fìow planc.

'fhe older event is characterized by the clevelopment

of-

northwest vergingfold-thrust belt in the southern QFe region and the westward tangential
and basement controlled deformation in the northern region. The movement

of the

Bação

block to the West promoted the Moeda Syncline constriction that led to an east fìank
inversion by a process involving an upward tectonic escape of greenstone sequences. The

late extensional orogenic dcformation took place in the eastern QFe region after E-W
shortening that resulted in an

uplift of basement blocks, east verging folding and normal

shear zones (Furquim Shear Zone). Finally, the second Brasiliano orogenic phase

represents a north-south shortening component that produced folds with NE-SW to

a,xialfoliation planes and reactived discontinuities in the basement.
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CAPTTULO

I

r- ÍNTRODUçÃO
Serão apresentados, neste cupítulo: - os objetivos da te:te de doutoramento

rcbre a Geoktgia Estrutural e Tectônica de um segmento da Placa Sanfranciscdna:

ct

região do QUADRILATERO FERRIFERO e áreas circunvizinhas, em Minas Gerais: - a
ktcalização da ítrea no contaxto do Cráton do São Francisct¡ Meridional; - o resumo da

metodobgia e técnicas empregadas.

I.1. GENERALIDADES

O Cráton do São Francisco meridional constitui uma das áreas mais importantes

do escudo brasileiro tanto pela exposição significativa de terrenos granito-greensktne
arqueanos quanto pela presença de formações ferríferas bandadas proterozóicas. Estas

unidades estão circunscritas, em sua maior extensão, num polígono situado na borda
sudeste do cráton denominado Quadrilátero Ferrífèro

- QFe. Esta região é margeada por

cinturões móveis de idade neoproterozoica, representados a leste, pela Faixa Araçuaí e, a
su-sudeste, pela Faixa

Alto Rio Grande. Todo

este conjunto tectônico está circunscrito na

porção meridional da Placa Sanfranciscana (Figura I .l ).

Por razões geoeconômicas, regiões com tais características são geologicamente
bem estudadas em todo mundo. Deste modo, o Quadrilátero Ferrífero não poderia ser
diferente, embora com menor intensidade do que regiões análogas existentes no Canadá,

África do Sul, india e Austrália.
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FIGURA l.l - Localização da área investigada no contexto da Placa Sanfranciscana. Legenda:
ASF- Antepaís do São Francisco;

l-

Embasamento; 2- Cobertura neoproterozóica deformada pelo

ciclo orogênico Brasiliano. As setas indicam sentido de transporte tectônico; 3- Cobertura
neoproterozóica indeformada: 4- Traços estruturais dos cinturões móveis marginais
neoproterozóicos, com as setas indicando vergência tectônica (mod. Alkmim et al., 1993 e 1996a\.

A evolução dos conhecimentos geológicos do Quadrilátero Ferrífèro teve como
ponto de inflexão os trabalhos de mapeamento geológico realizados na década de 60 pelo
Convênio USGS/DNPM, em escala l:25.000, cujos resultados estão consubstanciados em

Dorr (1969). O Supergrupo Minas constituiu o foco de estudos detalhados em escala
I

:25.000, enquanto nas demais unidades as investigações tiveram caráter de

reconhecimento geral. Durante

o período

subseqüente, inúmeras pesquisas foram

realizadas em diversos campos do conhecimento geológico e em cliferentes escalas (e.g.

Roeser, 1977; Pires, 1979; Cordani et al.,l980a; Machado et aL.,1983; Gomes, 1985 e
1986; Ladeira, 1986; Hackspacher, 1980; Rosière, 1981; Teixeira, 1985 e 1993; Machado

et

al.,l989a; Marshak & Alkmim, 1989; Chemale et al.,1992; Carneiro,

1992; Noce,

1995; dentre outros).

Por outro lado, os terrenos granito-greenstone do Quadrilátero Ferrífero
continuam carentes de estudos sobre a sua estrutura e tectônica, predominando trabalhos
localizados, em geral relacionados a jazidas minerais, e tendo um cunho metalogenético.
(e.g. Ladeira, 1980; Ladeira et a1.,1983; Schorscher et a1.,1982). Contudo, deve-se à Herz

(1970) o pioneirismo no estudo da evolução crustal dos terrenos granito-gnáissicos do
Quadrilátero Ferrífero, vindo somar aos estudos de Schorscher (1992), Carneiro (1992),
Romano (1989) e Noce (1995). Mesmo assim, é ainda incipiente o conhecimento sobre a
natureza e as etapas das deformações impressas nestes terrenos.

Mais recentemente, grande parte dos terrenos greenstone do QFe foram mapeados
em escala 1:25.000, possibilitando assim o reconhecimento de unidades litológicas, até

então não discriminadas. Paralelamente, um programa de levantamento geofísico,

conduzido pelo Convênio DNPM/CPRM, permitiu

a definição de assinaturas

magnetométricas destas unidades (Pinto, 1996).

Os primeiros modelos de evolução estrutural sobre a região fundamentaram-se,

basicamente, nas características geométricas das estruturas (e.g. Harder

&

Chamberlin,

l9l5;

Guimarães,

l93l e l95l;

Lacourt, 1938; Barbosa, 1949; Barbosa,

l96l; Dorr,1969;

Ladeira, 1980; Fleischer & Routhier, 1973; Hackspacher, 1980; Guba, 1982; Evangelista,
1984). Posteriormente, tiveram lugar os estudos com a aplicação de técnicas de análise
estrutural com vistas ao estabelecimento do quadro de evolução cinemática (e.g.Rosière,

l98l; Endo,

1988; Fonseca, 1990; Alves, 1991). Os trabalhos de síntese evolutiva do

Quadrilátero Ferrífero também refletem essa tendência a partir de Ladeira

(1984), Marshak

& Alkmim

& Viveiros

(1989), Marshak et al. (1992) e Chemale et ul. (1992).

Embora hajam divergências fundamentais quanto à estruturação postulada para o
Quadrilátero Ferrífero, os últimos trabalhos são mais compatíveis com modelos baseados

na'fectônica Global.

A descobert¿ de zonas de cisalhamentos normais na porção oeste do Quadrilátero
Ferrífero (Endo & Chemale

,

1991a; Hippertt et al.

,

1992; Endo

& Nalini,

1992)

junto ao

contato das rochas supracrustais com rochas do Complexo Metamórfico Bonfim, na Serra
da Moeda, aliados aos novos dados geocronológicos (e.g. Babinski et a\.,1991; Carneiro,
1992; Noce, 1995), vieram proporcionar avanços significativos no quadro evolutivo da

tectônica regional. Os primeiros passos neste sentido foram dados por Chemale et. al.
(1992) e Marshak et al. (1992), os quais associaram estas zonas de cisalhamento à geração
de sinclinais abertos e estruturas dômicas dos complexos metamórficos. Muito embora,
esta feição já tenha sido anunciada por Ebert (1984), ao caracterizar o "sinclinal da Série

Minas encaixado num sinclinal da Série Barbacena", na região da Serra de Bom Sucesso.

A geometria dos domos gnáissicos é semelhante aos descritos na Índia e Rússia

(e.g.

Salop, 1976;Kundig, 1989; Bouhallier et al., 1993;Bouhallier et al., 1995).

Toma-se este quadro geológico como ponto de referênciapara desenvolvimento
desta investigação, a qual estará centrada em questões relevantes como o estudo do

significado tectônico das estruturas dômicas e calhas sinclinoriais associadas e

a

formulação de modelos tectônicos para o Neo-Arqueano c Proterozóico, no ambito do
Cráton do São Francisco meridional.

Será adotada, neste estudo, a proposição de Neves et

al. (1990) para a subdivisão

dos eventos termotectônicos e ciclos tectônicos: Arqueano Inferior (>3,5 Ga); Arqueano

Médio (3,5-2,9 Ga); Arqueano Superior (2,9-2,5 Ga, Ciclo Jequié 2,7-2,612,5

Ga);

Paleoproterozóico (2,5-1,8 Ga; Ciclo Transamazônico 2,2-L,9Ga); Mesoproterozóico (1,81,0 Ga; Ciclo Uruaçuano 1,75-1,2 Ga); Neoproterozoico (1,0-0,57 Ga.

A divisão dos ciclos

tectônicos do Neoproterozóico segue a proposição de Almeida (1971): Ciclo Brasiliano
0,9-0,62 Ga e Ciclo Tardi-Brasiliano 0,62-0,57 Ga.

1.2- OBJETIVOS,

Ánnn TNVESTTGADA

E LOCALTZAÇAO

Esta pesquisa tem como objetivo discriminar, com base em dados estruturais e

geocronológicos, as etapas da evolução arqueana e proterozóica e os regimes tectônicos de

um segmento da Placa Sanfranciscana: a região do Quadrilátero Ferrífero e

áreas

circunvizinhas (Figura 1.2).

A

ârea investigada está localizada na porção centro-sudeste do estado de Minas

Gerais na região conhecida, geologicamente como Quadrilátero Ferrífero.
Geograficamente, corresponde a uma extensa área situada na extremidade meridional da
Serra do Espinhaço. Nela se inserem as nascentes dos rios que compõem as frês grandes

bacias hidrográficas do sudeste brasileiro: do rio São Francisco, do Rio Doce e do Rio
Grande.

A justificativa para a escolha deste segmento da Placa Sanfranciscana deve-se

à

sua posição particular situada nos domínios de transição entre o núcleo cratônico e os
cinturões móveis adjacentes, cujo desenvolvimento ocorreu durante o ciclo geodinâmico

Brasiliano. Esta característica peculiar permite, por um lado, discutir as relações entre os
cinturões móveis Araçuaí e Alto Rio Grande, assim como os seus efeitos nos mecanismos

de deformação. Por outro lado, devido à superposição parcial, é possível recuperar os
regisffos das estruturas relacionadas com os eventos geodinâmicos mais antigos. Os daclos
radiométricos (e.g. Teixeira

& Figueiredo, l99l; Cameiro,

1992; Noce, 1995; Figueiredo
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& Teixeira,

1996) apontam para esta área como uma região de transição para o Cráton do

Paramirim (ciclo Transamazônico) e também como palco de intensa deformação durante o
Arqueano (ciclo Jequié).

A área reúne uma base significativa de dados geológicos para o desenvolvimento
desta investigação, incluindo vários mapeamentos geológicos em diferentes escalas, dados

esruturais e tectônicos consolidados em inúmeras publicações científicas ou inéditas, além
de um volumoso acervo geocronológico. Um grande número de idades disponíveis refere-

se aos métodos K/Ar e Rb/Sr, seguido de idades U/Pb e Sm/Nd, concentrados
principalmente em rochas gnáissicas e graníticas dos complexos metamórficos.

Os resultados alcançados nesta tese devem-se ao esforço de trabalho cumulativo
de inúmeros pesquisadores ao longo de várias décadas, desde o início deste século.

1.3. MATERIAIS E METODOS DE TRABALHO

Foram empregadas, no desenvolvimento desta investigação, metodologias
tradicionais e modernas (análise cinemática de estruturas, estudos de petrotramas

e

superposição cinemática) de levantamentos geológicos que incluem etapas de
levantamento bibliográfico, trabalhos de campo, análises laboratoriais, análise

e

interpretação dos dados e redação da tese.

1.3.1. LEVANTAMENTO DE CAMPO

O plano de execução dos trabalhos de campo foi concebido a partir

do

conhecimento prévio que o autor vem acumulando desde 1986, realizando estudos de
análise estrutural e mapeamento geológico em escala de detalhe (l:10.000) em diversas

regiões do QFe. Foram realizados levantamentos estruturais orientados ao longo de
dezenas de perfìs transversais às estruturas, em cortes de estradas e em diversas minas e
pedreiras. A técnica empregada no levantamento estrutural consiste, fundamentalmente, na
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FIGURA 1.3- Mapa de distribuição das estações geológicas levantadas no projeto.
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obtenção das relações cronológicas a partir da identificação e caracterização da assembléia

litológica e dos seus elementos estruturais. Segue-se uma etapa de levantamento

de

orientação dos componentes estruturais e desenho das principais relações geométricas e

cinemáticas identificadas. Esta última etapa de campo consumiu 130 dias de campo,
resultando na descrição de 550 afloramentos e levantamento de cerca de 12.000 atitudes de

foliações e lineações. Foi feita uma amostragem de rochas criteriosa visando os estudos
estruturais e análises geocronológicas, sendo todas as amostras, sem exceção, orientadas.

A figura

1.3 mostra a distribuição das estações geológicas levantadas no projeto

cujas coordenadas se encontram listadas no Apêndice

l. A execução

do projeto contou

com os recursos de toda cartografia geológica existente além de imagens de satélite em
escala 1:250.000 para monitoramento das megaestruturas.

Como parte da estratégia de entendimento dos problemas tectônicos da área
investigada de uma forma mais global, foram executadas três seções regionais através de
megazonas de cisalhamentos e cinturões brasilianos: Rio Doce, Cunha de Guaxupé e
Paraíba do Sul (Figura 1.4).

Parte destas investigações

já foram divulgadas e discutidas em diversos encontros

científicos e estão consubstanciadas sob a forma de resumos expandidos em Endo &
Machado (1993); Machado

(1993c); Machado

&

& Endo (1993a); Machado & Endo (1993b); Machado & Endo

Endo

(99$;

Endo

&

Machado (1995); Endo

& Carneiro (1996);

Endo er al. (1996a,1996b), e Nalini et al. (1997).

I.4- GEOCRONOLOGIA

Os estudos geocronológicos foram desenvolvidos com o objetivo de obter

a

cronologia dos eventos estruturais e tectônicos. As amostras foram britadas e moídas no
Laboratório de Preparação de Amostras Geocronológicas (LOPAG) do Departamento de
Geologia da UFOP. A fiação 60-100 mesh foi levada para concentração nos laboratórios

6a
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FIGURA I .4- Mapa de localização das geotransversais. Legenda; I - Cobertura do Cráton do São
Francisco; 2- Limite do Cráton do São Francisco; 3- Rede de zonas de cisalhamentos direcionais e

falhamentos de empurrão ativos no ciclo orogênico Brasiliano; 4- Vergência tectônica; 5Ceotransversais: Rio Doce, Paraíba do Sul e Cunha Sintaxial de Guaxupé (mod. Machado et al.,
1983; Schobbenhaus et

al.,

1984;

Alkmim et al., 1993 e 1996a).

do Centro de Pesqriisas Geocronológicas (CEPEGEO) e de Sedimentologia da USP, onde
seguiu-se os procedimentos usuais empregados na preparação de amostras daqueles
laboratórios.

1.4.1-

n¡nfOOO tlAr
Os concentrados minerais da primeira fase foram submetidos ao separador

magnético Frantz para obtenção dos concentrados de moscovita, biotita e hornblenda em
uma ou mais etapas. O ajuste do separador Frantz é bastante variável dependendo da

susccptibilidade magnética dos minerais envolvidos.

A inclinação frontal foi

mantida

constante a20" e a inclinação lateral de 15", raramente com l3o e 20". A intensidade da
corrente elétrica foi variável de 0,35 a0,7 A.. O Centro de Pesquisas Geocronológicas da
USP - CEPEGEO segue os procedimentos básicos do tratamento químico para a obtenção
dos dados

IlAr

a metodologia descrita por

Amaral

et

al. (1966).

Para o cálculo das idades foram utilizadas as seguintes constantes recomendadas

por Steiger & Jäger (1978):

)rooo

:

4,962x10-lo anos-l;

A140/A136,*

1.4.2- MÉTODO

:295,5;

)r,n,oo

:

0,58

1

xl 0-loanos-l

K4o:0,0116770

;

Kr.,r.

DE EVAPORAÇÃO tOtrUCA EM ZIRCÃO

A metodologia Pb/Pb por evaporação em zircão para obtenção de idades é muito
nova e foi desenvolvida e testada, mais recentemente, por Kober (1986 e 1987). Neste
estudo foi adotado o procedimento de Kober (1987) com pequenas modificações para
207PbP06Pb,
utilizando o espectrômetro de massa VG ISOMASS
determinação da idade

548 do Laboratório de Geologia Isotópica da Universidade Federal do Pará.

I
O método consiste na dcterminação de idades aparentes

207Pb/20óPb

por meio de

evaporação progressiva do Pb radiogênico diretamente do grão bruto de zircão num
espectrômetro dc massa de ionização termal.

A evolução do sistema isotópico U/Pb

nos

domínios cristalinos do zircão apresenta, em geral, comportâmento de um sistema fechado.
Portanto durante a análise, o Pb dos domínios mais retentivos do cristal é liberado quando
207PbP06Pb
similar a
temperaturas mais elevadas são alcançadas. Esse Pb indica uma idade

obtida por pontos concordantes pelo método U/Pb convencional no diagrama concórdia.
Moura (1992) e Gaudette et al. (prelo) apresentam uma descrição minuciosa do método de
evaporação iônica de Pb do zircão. Por se tratar de uma metodologia nova, diversos
estudos comparativos tem sido realizados para testar o valor interpretativo do método

(Ansdell

& Kyser, l99l;

Gaudette et

Macambira et

al.,

1994; Dougherty-Page

&

Foden, 1996;

al., prelo). Os resultados comparativos mostram uma concordância nos limites

do erro (2o) ao comparar os dados obtidos pelo método de evaporação iônica com os
métodos convencionais U/Pb e SHRIMP.

Os grãos de zircão analisados foram selecionados, tanto quanto possível, dentre
aqueles de melhor qualidade, sem fraturas, inclusões e sinais de metamitização a partir de

frações menos magnéticas, visando eliminar a geração de dados indesejáveis. Os zircões

são montados em filamento de renium na forma de "canoa" e introduzidos no
espectrômetro de massa para a ionização. [Jma idade é calculada a partir de um bloco de
dados constituído de seis ciclos de leitura de isótopos de Pb 206, 207, 204 e medida do

backgntun¿l de Pb 202,5 e 208,5. Entre cada bloco é introduzido um incremento de
temperatura. A partir destes dados calcula-se a média das razões

204Pb/206Pb

"zotp6¡zoøp6

com os respectivos desvios padrão. Só então estas razões isotópicas do Pb sofrem uma
correção devido à contribuição de Pb não radiogênico no sistema e ao fracionamento de
massa. Terminada a análise, a idade calculada dada pela razão isotópica
cada bloco é lançada em gráfico contra o número de blocos.

207Pb/20uPb

para

9

A idade de cada zircão é dada por um platô, definida pela estabilização da razão
isotópica 207Pbf06Pb. Para este cálculo são desconsiderados os blocos com razão isotópica
206Pb/204Pb

menor que 2.500 e com desvios maiores que 2o em relação a idade média do

zircão e aqueles com valores crescentes de

207Pb/:oop6.

Finalmente, um mínimo de cinco

blocos de dados são necessários para a definição de uma idade platô para cada zircão. A
idade da amostra é definida a partir de um mínimo de três zircões. Como trata-se de idades
zozp67zo0p6,

os valores obtidos são considerados como idades mínimas de cristalização dos

zircões analisados.

1.4.3- TEMPERATURA DE FECHAMENTO: SISTEMA ISOTÓPICO
CONCEITO

O conceito de temperatura de fechamento

(T)

de sistemas isotópicos, formalizado

por Dodson (1973), adquire importância fundamental na análise estrutural e tectônica na
medida em que a idade de uma rocha ou mineral registra a época de retenção dos isótopos

radiogênicos imobilizados na estrutura cristalina. Mobilidade significa tanto a difusão

rápida de isótopos radiogênicos na rede intracristalina, quanto deslocamentos iônicos
(annealing) na estrutura cristalina deformada. Inúmeros fatores como o tamanho e forma

dos grãos minerais, taxa de resfriamento, processos geológicos como cristalização de
rochas ígneas e/ou recristalização termotectônica, influenciam no processo de transporte

iônico (Dodson, 1973; Gromet,

l99l).

Neste estudo, este conceito será utilizado nas discussões sobre a intensidade e
cronologia dos eventos termotectônicos e processos tectônicos a partir de dados isotópicos
existentes na literatura e daqueles obtidos neste projeto. Constituem exemplos de aplicação
nesta linha de estudo alguns textos selecionados como os de Cooper et
et al.(1985), Gromet (1991), Ansdell

Canziart (1994), Peucat et al. (1995).

al. (1982), Teixeira

& Kyser (1991), Getty & Gromet (1992), Teixeira &

TABELA

l.l-

Mineral

U/Pb Zircão
Monazita

'Iitan¡ta

K/Ar

I

Temperatura de Fechamento de sistemas isotópicos
'l'cmperatura de
l.'echamento

Referência*

('t'f)

> {1000c

700'c
600'c

Rulilo

4000c

Homblend¿

5300*400c

Heaman

& I'anish (1991)

l'anish (1990); Copeland el a/. (l9lltl)
'l'ucker et al. (1987); Heaman

& I'anish

(1991)

Mezger et a/. (19119)
Harrison

(l9lll);

MacDougall & Hanison (1988)

&

Jäger (1976)

Moscovita

3500c

Purdy

Biotita

280"*40"C

l{anison et al. (1985)

As referências citadas na tabela se encontram em Heaman & Ludden (1991)

r0

A Tabela

I

.l

mostra as estimativas de valores dc temperatura de fechamento

selecionadas a partir da compilação realizada por Heaman

&

Parrish (1991). Para maiores

detalhes, foram relacionadas as referências bibliográficas citadas por Heaman

& Ludden

(1991). Cabe ressaltar que a temperatura de bloqueio da titanita varia significativamente.
Há evidências de abertura do sistema isotópico de titanitas em temperaturas inferiores a

300"C, em geral entre 300o e 400"C, na presença de titanitas metamíticas, conforme
sugerido pelos dados experimentais (Cherniak, 1993). Valor semelhante t'oi encontrado por
Gascoyne (1986) em torno de 500"C. Por outro lado, Pidgeon et al. (1996) encontraram

valores de bloqueio, bem superiores, em torno de ó50" e 700"C. Para

o zircão, hit

evidências de que a temperatura de fechamento seja superior a 900oC (Mezger, 1990, apud
Pidgeon et a\.,1996).
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CAPITULO II

2- SÍNTESE

LIToESTRATIGRÁFICA

Este capítulo apresenta
Ii

b

2. I

e s tr at

i gy ófi c qs p r es e nt e s

as

linhas ¡4erais das principais unidades

no Quadr i I át e r tt Ferrífero e regiões circunvizinhas

.

- LITOESTRATIGRAFIA

O Antepaís do São Francisco (ASF) constitui uma entidade geotectônica do
Neoproterozóico e resulta do retrabalhamento da Placa Sanfranciscana durante

os

processos tectônicos do ciclo orogênico Brasiliano. O primeiro esboço desta placa deve-se

à Alkmim et
(Figura

al. (1993) e sua extensão meridional à César (1993) e César et al. (1995)

l.l, p. I a).
A

á¡rea

investigada situa-se no segmento meridional do ASF cuja litoestratigrafia

(e.g. Leonardos, 1940; Pflug, 1968; Ebert, 1958, 1968 e 1984; Dorr, 1969; Ladeiraetal.,

1983; Schorscher et
Mascarenhas et

al., 1982; Karfunkel & Noce, 1983a; Machado et al.,

1983;

al., 1984; Inda et al., 1984; Almeida & Litwinski, 1984; Trouw et al.,

1986; Pires, 1977; entre outros) compreende, em linhas gerais, sete grandes conjuntos de

unidades rochosas (Figuras 2.1 e 2.2): a) Complexos Metamórficos Arqueanos; b)
Seqüências Vulcano-Sedimentares Arqueanas; c) Supergrupo Minas; d) Grupo Sabar{ e)

Grupo [tacolomi; f) Supergrupo Espinhaço e g) Grupos São João Del Rei/Andrelândia.

2.I.I. CONTPLEXOS METAMÓRFICOS
Os Complexos Metamórficos do Cráton do São Francisco meridional englobam
uma diversidade litológica com ampla exposição na porção sul da unidade cratônica. As

ocorrências representantes desta unidade têm recebido denominações locais e diversas

l2a

Grupo

ldade

o.:
É!
Yc,

,É
Ø<
U

Fsp. luttlx

Litologia

Formação

Indiviso

quslzitos, hlitos, onglomcrados, mcts.ssiltitos, calcários' prag¡råisss. biotita-xis¡os, qusrlzitos, mlibolitos c cálcio-silicáticæ

Indivis

ñlitos, mct¡ssiltitos, fìlitos com dc lcntes qualzitos e dolomitos
qwlzrtos pwos a micátæos

2500

I
'6

4o

o
ù

l;
el

BS

tt
O

cl

E
Þ.
û

.É

r¡l

Ortoquutzitos, fìltios, lilitos hcmariticos, lcntes dc ænglomcrados
Indiviso

E

.ol

c

qwlzitos

2550

2950

ô

N L---ol
út

E

a
o

Ël

Indiviso

Sabsá

o

orloqusrt7jtos, quartzttos ( matnz fcmrginosa), filitos qurøosos
ñlitos e ænglomcrados Ðm seixos dc ilabiritos

>1000

clorita-xistos, grauvæs, mctatulòs, øngltlmcrados c qurtzitos

>3000

Ilmeiro

fìlitos e filitos gralitosos

150

'IaboÕcs

oftoqr¡elzr¡os

t25

ñlitos, hlitos dolomlticos e dolomito siliøso

|êcho do l;rmil

û

c!

Ccrcadinho

É

fmginoms
Dtscordtircn erospa local

quårtzitos fcmrgrnoms, qus¡tzitos, filitos

(ìmdsela

410
e dolomitos

600
ó00

dolomitos, fìlito dolomitim c calcários

Æ

filios

Ilat¡lal
ã
O

a
q

lndiviso

>o
z)

lndiviso

e fi.litos

grafitom

250

quslzilo sericíti@, conglomrados e ltlitos

Mæda

c

K
,É

350

itabirito, itåbirito dolomítio, hmatita

Caué

1000

quâlzitos, conglomcrados, scricita-quartzo-xistos e filitos

>1800

(l)

Ø
ct

z

€

fJl

'p,

o

eø
¡o
93

q

óo

ú

lndiviso

komatil¡os. fomaçõcs fenifems e melach¿rts

Indiviso

gnaisses bmdados, gnaisses mignatílicos, augen gmiss¿J,

>4000

>ó00

øO

9,Ë

e.ã
Èc

trGt
-YO
\./
>

FIGURA

ûlito clorítræ, hlito grafitoso, metågreuvrcð, fbmaçõcs tèrríferæ
qwlzílol melache¡b, dolomitos, rochæ máûcæ e ultrmáficæ

2.

1

o

€

t¡mltos

- Coluna litoestratigráfica da area investigada e adjacências (mod. Pflug, I 965; Ebert,

1968; Dorr, 1969; Schorscher, 1978; Schöll
Freitas, l99l ; Rodri

1gæs et

al., I 993).

&

Fogaça, 1979; Karfunkel

& Noce,

1983a

e 1983b;
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como Complexo Metamórfico Bonfim (Carneiro, 1992), Complexo Bação (Guimarães er

al., 1967; Herz, 1970), Complexo Divinópolis, Complexo Barbacena (Machado et al.,
1983), Complexo Migmatítico-Gnáissico (lnda et al. ,1984), Associação Barbacena (Braun

& Baptista,

1978) e Complexo Campo Belo (Teixeftaet

al.,

1996).

Estas unidades são constituídas predominantemente por gnaisses bandados ou
homogôneos, com ou sem inclusões anfibolíticas, migmatitos e granitos de composições

variadas. O comportamento metamórfico desta unidade é, em geral, polifásico, sendo
afètada por um metamorfismo regional em condições de fácies anfibolito médio a superior,

tendo sido sujeita, posteriormente, a transformações metamórficas retrógradas em
condições de facies xisto-verde.

Do ponto de vista textural e estrutural, as rochas destes complexos podem
apresentar-se isótropas ou foliadas, como resultado da superposição de processos tectono-

metamórficos. Em geral, a foliação principal é produto de transposição, sendo resultado de
processos relacionados ao cisalhamento dúctil não-coaxial. Orienta-se, com mergulhos
elevados, segundo direções principais N-S, NE-SW e E-W e, subordinadamente, NW-SE.

São comuns rochas básicas tardi a pós-tectônicas preenchendo descontinuidades
produzidas por distensão crustal.

Os contatos desses complexos com as unidades sobrejacentes são, em geral,
tectônicos, mostrando uma foliação de médio a alto ângulo (e.g. Gomes, 1985; 1986
1989, Endo

& Chemale, l99la; Marshak

et al.

,

e

1992; Costa, 1992; Endo & Nalini, 1992;

Hipperft et al., 1992; chemale et al,, 1994) ou ainda concordantes (e.g. Herz, 1970).

A

leste e sudeste da área investigada ocorrem terrenos gnaisses-migmatíticos,

granitos, granodioritos e tonalitos de idade paleoproterozoica e fragmentos arqueanos
retrabalhados, constituintes do Complexo Metamórfico Mantiqueira (Figueiredo &

Teixeira, 1996). Estreita e extensa faixa de metassedimentos do Grupo Dom Silvério,
representada por quartzo-xistos, moscovita-xistos, quartzitos, mármores, gonditos

e
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CMM

FIGURA 2.2- Esboço geológico da área investigada. Legenda: l- Embasamento Arqueano
retrabalhado ou não: CMBf- Complexo Metamórfico Bonfim, CMB- Complexo Metamórfico
Bação, CMM- Complexo Metamórfìco Mantiqueira, CMBH- Complexo Metamórfico Belo
Horizonte; 2- Grupo Nova Lima e Barbacena; 3- Grupo Maquiné; 4- Supergrupo Minas e Grupo

Dom Silvério; 5- Grupo Sabará; 6- Grupo ltacolomi; 7- Granitóides Arqueanos

e

Paleoproterozóicos; 8- Srrpergrupo Espinhaço; 9- Grupos São João del Rei, Andrelândia e Bambuí

(mod. Machadoet al., 1983; Schobbenhaus

et al., 1984; Soares

et ø1., 1994). BS- Bom Sucesso;

Ib- Ibituruna;LD-Lagoa Dourada; ERM- Entre Rios de Minas; Jb- Jeceaba; Cg- Congonhas;
CAN- Catas Altas da Noruega; Cp- Cipotânea; BP- Brás Pires; P- Piranga; M- Mariana; OP- Ouro
Preto; CC- Cachoeira do Campo;

IT- Itabirito; PP- Piedade do Paraopeba; Br- Brumadinho; NL-

Nova Lima; RA- Rio Acima; BC- Barão de Cocais; SB- Santa Bárbara; SRD- Santa Rita DurãoCm- Camargos; Fq- Furquim; Ac- Acaiaca; BL- Barra Longa; PN- Ponte Nova; DS- Dom Silvério;
CM- Cláudio Manoel; Al- Alvinópolis; RP- Rio Piracicaba; F- Florália.
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metaultramáficas, encontra-se encravada neste complexo (Lima et al, 1972; Evangelista,

1992). Ambas as unidades foram metamorfisadas em condições de lácies anfibolito
(Evangelista, 1992; Figueiredo & Teixeira, 1996).

2.t.2- SEQÜBNCIAS VULCANO-SE Dt MBNTARES

As seqüências vulcano-sedimentares de baixo a médio grau metamórfico
ocorrem, predominantemente, na região do Quadrilátero Ferrífero definindo um cinturão
de rochas verdes - greenstone belt (c.g. Dorr, 1969; Schorscher et a1.,1982; Ladeira, 1980

e 1985) de idade arqueana (e.g. Herz, 1970; 'fhorpe et al., 1984; Machado et al., 1989a

e

1992). A principal ocorrência de rochas verdes deste cinturão é a do Supergrupo Rio das

Velhas (Don et al. , 1957 e Dorr, 1969) cujas rochas ultramáficas, situadas na borda leste
do QFe, foram, posteriormente, incluídas no Grupo Quebra Osso (Schorscher, 1978).

Contemporaneamente à deposição da seqtiência Rio das Velhas, processou-se um

plutonismo cálcio-alcalino que resultou na intrusão de diversos corpos ígneos com idades
variando de 2.780 a2.612 Ma (Romano, 1989; Cameiro, 1992; Noce, 1995). Estes corpos

graníticos, distribuídos nos Complexos Metamórficos Bonfim e Belo Horizonte, foram
designados de Tonalito Samambaia e Granito Brumadinho por Carneiro (1992), de Granito

Salto do Paraopeba e Granito Santa Luzia por Noce (1995), de Granito Mateus Leme e
Granodiorito Caio Martins por Romano (1989).

Ocorrências esfreitas de rochas verdes correlativas ao Supergrupo Rio das Velhas
são encontradas em ramificações estreitas a partir do QFe tanto a

NNW na faixa ltatiaiuçu-

Pitangui (Romano, 1989), quanto a S-SrW até as vizinhanças da cidade de Lavras. Nesta
última, a associação vulcano-sedimentar encontra-se tectonicamente bastante segmentada
formando, em geral, corpos estreitos e alongados e não raro dobrados, apresentando um
padrão em forma amebóide (Fig.

l.l)

(e.S.Barbosa, 1954; Ebert, 1955, 1958 e 1984;

Guild, 1957; Dorr, 1969; Braun & Baptista, 1978; Pires, 1977; Sad et al.,

1983).
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O Supergrupo Rio das Velhas é composto, da base para o topo, pelos Grupos
Quebra Osso, Nova Lima e Maquiné (Dorr, 1969; Schorscher,1978, 1979a e 1979b). O

primeiro é constituído por rochas máhcas e ultramáficas (komatiítos), contendo por vezes,
formações ferríferas do tipo Algoma, metachert e, subordinadamente, rochas ultramáf,rcas
e vulcanoclásticas. O Grupo Nova Lima é constituído por

filitos, filitos grafitosos, clorita-

xistos, sericita-xistos, metagtauvacas, rochas máficas e ultramáficas, formações ferríferas

do tipo algoma, metecherts e dolomitos. Sobrepõem-se em discordância erosional, com
níveis conglomeráticos na base, quartzitos maciços e sericíticos, sericita-quartzo-xistos,
metaconglomerados oligo e polimíticos e filitos do Grupo Maquiné (Dorr, 1969; Maxwell,
te72).

A sul do Quadrilátero Ferrífero, na região de Conselheiro Lafaiete, Barbacena

e

Lavras, a denominação das unidades litoestratigráficas é bastante controvertida.
Inicialmente, Barbosa (1954) designou de série Barbacena ao conjunto de rochas vulcanosedimentares que incluía xistos, talco-xistos, clorita-xistos, anfibolitos e mica-xistos

parcialmente granitizados. Mais tarde, Ebert (1956) separou esta seqüência em duas
unidades denominadas de Formação Barbacena, a mais antiga, e Formação Lafaiete

(gonditos e queluzitos - protominérios metamórficos de manganês), a mais nova, esta

última sendo discordante em relação a anterior, justificando que ela não se encontrava
afetada por rochas graníticas intrusivas, ao contrário da anterior. Entretanto, Pires (1977) e

Sad er a/. (1983) encontraram evidências contrárias às de Ebert (1956) mostrando que a
granitizaçã,o afetou igualmente as duas unidades. Desta forma, Pires (op. cif.

) propõe

retomar a designação original de Barbosa (op. cít) para estas unidades litológicas,
incluindo rochas graníticas intrusivas e migmatitos. Proposição semelhante é apresentada
por Viana (1991) ao definir o Complexo Barbacena, o qual inclui as unidades referidas por
Barbosa (op. cit),juntamente com
proximidades de Barbacena.

o gnaisse Piedade de Ebert (1984) que ocorre

nas

tó

Rochas intrusivas ocorrem de forma generalizada nesta faixa, incluindo rochas

máficas

e ultramáficas (gabros, serpentinitos, talco-xistos) e rochas graníticas

(trondhjemitos, tonalitos, granodioritos e granitos (e.g. Sad et al., 1983; Quéméneur &

Baraud, 1983; Fiumari et al., 1985; Seixas, 1988; Viana,
1993; Noce, 1995). O batólito

l99l;

Quéméneur

&

Garcia,

Alto Maranhão, de composição tonalítica, possui idade

U/Pb, transamazônica, de 2.124 Ma (Noce, 1995).

Embora hajam dificuldades de correlação estratigrílfrca, em função sobretudo da
carência de dados radiométricos, admite-se que o Grupo Barbacena seja correspondente às
seqüências vulcano-sedimentares Rio das Velhas (c.g. Guild,1957; Mascarenhas et al.,
re84).

Segundo Herz (1978), o metamorfismo original das rochas do Supergrupo Rio
das Velhas é discutível e não há indícios de ocorrência de metamorfismo retrógrado nos

xistos e filitos do Grupo Nova Lima. De forma global, as rochas desta unidade encontramse no domínio da fácies xisto-verde, na zona da

biotita e clorit¿. Fácies metamórfico mais

elevado tem sido registrado nas auréolas metamórficas dos Complexos Metamórhcos
Bação e Belo Horizonte.

2.1.3- SUPERGRUPO MINAS

é uma seqüência metassedimentar de idade
paleoproterozóica (Babinski et al., l99l; Machado et al., 1989a) cuja organização
O

Supergrupo Minas

estratigráfica, em essência, permanece a mesma desde a definição original de Derby

(1906) quando introduziu o termo Série Minas como sendo constituído por xistos,
quartzitos, dolomitos e formação ferrífera, assentada discordantemente sobre gnaisses e
mica-xistos.

Harder

& Chamberlin (1915) subdividiram

esta Série em cinco unidades, da base

para o topo, em: quartzito Caraça, xisto Batatal, formação ferrífera, xisto e quartzito
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Piracicaba e quartzito ltacolomi. Guimarães ( 193 I e l95l ) separa o quartzito Itacolomi das

demais unidades descritas por Harder
denominando-as de Série Minas.

&

Chamberlin (op. cit.) por uma discordância,

A partir de então esta litoestratigrafìa básica sofre

aprimoramentos sucessivos (e.g. Lacourt, 1936; Ilarbosa, 1954; Guild,1957), culminando
com a coluna estratigráfica de Dorr ( 1969).

Assim, a proposição estratigráfica de Dorr Qtp. cit.) com a incorporação dos
resultados alcançados pelos estudos de Alkmim (1985 e 1987), Freitas et al. (1991 e 1992)
e Rodrigues et ctl. (1993) resulta em quatro grandes grupos que totalizam mais de 4.000m

de espessura de sedimentos para o Supergrupo Minas. A base da unidade é ocupada pelo

Grupo Caraça que repousa discordantemente sobre as unidades vulcano-sedimentares do
Supergrupo Rio das Velhas. Este grupo é subdividido em duas formações: a Formação

Moeda, inferior, e a Formação Batatal, superior. A Formação Moeda é constituída por
metaconglomerados, f,rlitos, quartzitos de grão tìno a grosso com conteúdos variáveis de
sericita e moscovita. A Formação Batatal é constituída, principalmente, de filito sericítico

e, subordinadamente, por metachert, formação ferrífera e

filito grafitoso. A

unidade

intermediária é representada pelo Grupo ltabira, que compreende duas formações:

a

Formação Cauê, inferior, e a Formação Gandarela, superior. O contato da Formação Cauê

com a Formação Batatal é gradacional por alguns centímetros a metros. Compreende
rochas como itabirito (usualmente com laminação de quartzo e hematita, às vezes de
magnetita, dolomita e anfibólio), itabirito dolomítico, itabirito anfibolítico e pequenas
lentes de xistos, f.rlitos e margas. Sucede gradacionalmente a Formação Gandarela que
consiste, essencialmente, de margas,

filito dolomítico, dolomito ferruginoso e filito. A

unidade superior do Supergrupo Minas é constituída pelo Grupo Piracicaba com
seguintes formações: Cercadinho, Fêcho do Funil, Taboões e Barreiro.

A

as

Formação

Cercadinho é composta de quartzitos, quartzitos ferruginosos, filitos femrginosos, filitos
prateados, filitos dolomíticos e dolomitos. A Formação Fêcho do Funil é constituída por

filitos dolomíticos, fìlitos e dolomitos impuros. A Formação Taboões consiste,
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essencialmente, de ortoquartzitos finos e equigranulares. E

a Formação Barreiro

é

composta, predominantemente, de filitos e filitos grafitosos.

Embora o Supergrupo Minas esteja separado do Supergrupo Rio das Velhas pcr
discordância estrutural e estratigrâfrca, o grau metamórfico quc afetou o Supergrupo Minas

não difere muito do evento anterior. As rochas desta unidade foram sujeitas

ao

metamorfismo da fácies xisto-vcrde atingindo a fácics anfibolito nas porções leste, sudeste
e nordeste do QFe.

2.1.4- GRUPO SABARÁ

Designa-se Grupo Sabará em conformidade com a proposição de Barbosa (1968)
e Renger et al. (1994) em elevar a Formação Sabará (Dorr, 1969) à categoria de Grupo.
Segundo Dorr (op. cit.), as unidades deste grupo afloram praticamente em todo o QFe,

exceto no Sinclinal Moeda. Ele repousa diretamente sobre as diferentes Formações
(Barreiro, Taboões, Fêcho do Funil e Cercadinho) do Grupo Piracicaba. O contato inferior
é, em geral, estruturalmente concordante, sendo observado, localmente, contatos abruptos

e transicionais. Na concepção de Dorr (op. cit.) isto implica que não ocorreu nenhuma
orogênese no intervalo de tempo representado pelos Grupos Piracicaba e Sabará. Estima-se

que a espessura máxima aparente desta unidade na seção-tipo, ultrapasse 3.000m.
Composicionalmente, é constituído de clorita e biotita-xistos, metagrauvacas, quartzitos,

quartzitos feldspáticos, formações ferríferas, itabiritos e metaconglomerados com
matacões e seixos de dolomito.

2.I.5- GRUPO ITACOLOMI

O Grupo ltacolomi definido por Dorr (1969) é constituído de duas fácies: uma
fácies quartzítica, denominada de tipo ltacolomi, e a outra filítica, designada de Santo

Antônio. A fácies quarizítica é constituída predominantemente de quartzitos, quartzitos
conglomeráticos, quartzitos femrginosos de aspecto semelhante ao itabirito e filito. Os
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seixos são de quartzo, hematita, itabirito, quartzito,

filito e granito. A hematita e martita

são constituintes intersticiais freqüentemente encontrados na matriz. Éi comum

a

ocorrência de camada rica em ferro na porção basal da seqüência. Esta unidade é formada

por vários maciços quartzíticos isolados e distribuídos ao longo das bordas sul e leste do
QFe, apresentando intensidades e estilos variados de deformação. Este fato tem dif,rcultado
os estudos de correlação com as unidades formalmente definidas. Estima-se que a unidade

ultrapasse 2.000m de espessura. Na localidade-tipo,

o Grupo Itacolomi repousa

em

discordância angular sobre as unidades Sabará, Barreiro e Fêcho do Funil. O valor angular

máximo desta discordância é de 12".

A fácies Santo Antônio foi descrita por Barbosa (1949) na região de Congonhas
do Campo. A unidade é composta de filitos, filitos quartzíticos, metaconglomerados,
quartzitos e quartzitos femrginosos muito similares ao itabirito. As relações de contato
entre as duas f,ícies são incertas.

Os quartzitos da Serra de Ouro Branco, pertencentes ao Grupo Tamanduá (Dorr,

1969), são correlacionados aos quartzitos do Grupo ltacolomi por Alkmim (1985),
enquanto os da Serra do Caraça são atribuídos à Formação Moeda (Rodrigues et a|.,1993).

2.t.6- SUPERGRUPO ESPTNHAÇO

O Supergrupo Espinhaço é uma unidade litoestratigrâfica do Mesoproterozóico
(Neves et

al.,

1979; Machado et a|.,1989b, Dossin et aL.,1993) que ocorre na porção

meridional do Cráton do São Francisco. A estratigrafia básica elaborada por Pflug (1968),

na região de Diamantina, é composta por oito formações, sendo constituídas
predominantemente

por ortoquartzitos, quartzitos, quartzo-mica-xistos

e

metaconglomerados fìnos a grossos, monomíticos e polimíticos. Inúmeros trabalhos têm

contribuído para o conhecimento dessa seqüência litoestratigrâftca, a exemplo dos
trabalhos de Schöll

&

Fogaça (1979), Schöll (1980), Dossin

&

Dardenne (1984), Garcia

& Ulhein (1987), Marshak & Alkmim (1989) e Martins (1993), denrre outros.
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Na região investigada, o pacote quartzítico da Serra das Cambotas, situado a norte
do QFe, pertence ao Grupo Tamanduá de Simmons

& Maxwell (1961),

sendo dividido em

quatro formações. A unidade basal, denominada Quartzito Cambotas, enquanto as demais

não foram ainda formalizadas. Para os autores, o Quartzito Cambotas não

é

correlacionável a nenhuma outra unidade quartzítica do QFe, sendo porém, mais novo do
que o Grupo Maquiné e mais antigo que a Formação Moeda e Grupo ltacolomi. Por outro

lado, Guimarães (196ó) descreve que parte do Quartzito Cambotas encontra-se assentado

sobre as unidades quartzíticas e itabiríticas do Supergrupo Minas e posicionado,
estratigrafìcamente, entre este grupo

e o Grupo ltacolomi. Freitas et ul.

(1992)

correlacionam a seqüência quartzítica da Serra das Cambotas ao Supergrupo Espinhaço.

2.1.7- GRUPOS SÃO

¡OÃO DEL REI/ANDRELÂNDIA

Estas unidades, que oconem a sul da área investigad4 não possuem uma posição

estratigráfica precisa, sendo que as interpretações sobre as suas idades variam desde o
Paleoproterozóico ao Neoproterozóico (e.g. Almeida et

Karfunkel

& Noce, 1983a; Heilbron,

al., 1976; Machado et al.,1983;

1984; Valeriano, 1985; Noce, 1987; Trouw &

Pankhurst, 1993; Padilha, 1993; Ribeiro; 1996; Paciullo; 1997; Söllner

& Trouw;

1997).

Os dados geocronológicos demonstram a atuação de um evento tectono-metamórfico de
idade neoproterozóica sobre as unidades do Grupo Andrelândia (Trouw

&

Pankhurst,

1993; Machado et al., 1996a).

O Grupo São João del Rei é sudividido em quatro formações designadas, da base

para o topo, de: Tiradentes, Carandaí, Barroso e Prados.

A primeira é constituída por

quartzito conglomerático, metassiltitos e quartzitos contendo intercalações de calcário na
porção mediana. Segue-se a Formação Carandaí com metaconglomerados, metagrauvacas,

metassiltitos grafitosos e xistos com intercalações de quartzitos. O contato com
Formação 'f iradentes é marcado por uma discordância erosiva (Karfunkel

& Noce,

a

1983b).

Leonardos (1940) e Karfunkel & Noce (1983a, 1983b) interpretam estes litotipos como

2l

sendo de origem glacial a glácio-marinha, marcando assim um importante horizonte
cronoestratigráfico. A Formação Barroso é caracterizada por uma seqüência de calcários e

calcio-filitos com espessura não superior a 100m, sendo sobrepostos por metassiltitos

e

filitos bandados da Formação Prados. Karfunkel & Noce (1983a) englobam os litotipos
correspondentes às unidades Barroso e Prados na Formação Rio Elvas, cuja designação já

fora atribuída anteriormente por Ebert (1968) aos mica-xistos e filitos situados
estratigraficamente no topo cla Formação Carandaí.

O Grupo Andrelândia é constituído por mica-xistos com muita moscovita

e

granada, mica-xistos ricos em biotita e plagioclásio, quartzitos puros ou com moscovita,

cianita e granada subordinadamente estaurolita e raramente biotita (Ebert, 1984; Trouw e/

al.,l983ae

1983b).

Ribeiro et al. (1995) formalizam uma proposta de evolução estratigráfica

das

unidades dos Grupos Andrelândia e São João del Rei a partir do reconhecimento dos ciclos
deposicionais Tiradentes, Lenheiro, Carandaí e Andrelândia (Andreis et
et

A

al,

1989; Ribeiro

al., 1990; Paciullo et a|.,1993), de extensão regional, preenchendo três bacias distintas.

Bacia São João del Rei que se desenvolveu entre 1,8

a 1,3 Ga é de caráter

intracontinental. As sucessões quartzíticas dos ciclos deposicionais Tiradentes e Lenheiro,
pertencentes a esta bacia, totalizam mais de 1.000 m de espessura de sedimentos. A Bacia
Carandaí se desenvolveu entre 1,3 a 1,0 Ga, cujos depósitos formam três associações de

litofácies com cerca de 1.000 m de espessura.

A

associação

essencialmente por pelitos e raras margas e diamictitos.

A

"4" é constituída

associação o'8" contém

calcários, margas e pelitos carbonáticos e a associação "C" pelitos com intercalações de

quartzitos finos.

A Bacia Andrelândia é uma bacia de margem passiva. Contém

paragnaisses basais, quartzitos com paragnaisses intercalados, quartzitos, biotita-xistos,

anfibolitos e rochas cálcio-silicáticas.

CAPITULO III

3- CONTEXTO GEODINÂMTCO REGIONAL

Este capítulo tem por ohjetivo expor os principais ciclos geodinâmicos
Arqueano-Proterozriicos carctcterízados na região su-sudeste

ùt Crritt¡n clo São Francisctt

e os seu:s componentes tectônicos associados. Descreve o urcabouEt tectônico

do

Quadrilútero Ferríf'ero com suas feições mais expre,ssivas c os modekts evolutivtts
ulcançados.

3.1- TNTRODUÇÃO

A região compreendida

pelo Cráton do São Francisco meridional e áreas

circunvizinhas fbi palco de vários eventos geodinâmicos que se processaram durante o
Arqueano e o Proterozóico. São marcados por manifestações de intensa atividade de

deformação, retrabalhamento e acresção crustal (e.g. Teixeira, 1985; Machado &
Demange, 1992; Carneiro, 1992; Heilbron, 1993; Noce, 1995; Campos
1995; Ebert et

al.,

1996; Teixeira at

&

Figueiredo,

ul., 1996; Machado, 1997) além de atividades

tafrogênicas com magmatismo ácido/básico associado(e.g. Martins, 1993; Dussin, 1994).

A regionalização tectônica deste segmento crustal teve como ponto de partida

os

estudos pioneiros de Djalma Guimarães com a delimitação dos antigos núcleos crustais
estáveis do Brasil. Segundo Guimarães (1951), o escudo brasileiro é constituído de cinco

maciços siálicos: o "Arqui-Brasil", o "Arqui-África", o "Arqui-Gondwana", o "Soco

Arqueozóico" Goiano-Matogrossense e o "Arqui-Guiana". Na concepção do autor,

a

evolução deste vasto segmento crustal ocorreu da seguinte forma: a) no início da era
Proterozóica, o Brasil ainda era fiagmentado em maciços continentais, separados por
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oceanos, que ingressaram em longo período erosivo; b) o diastrofismo "Huroniano"', â

primeira fase orogênica do Proterozóico, proporcionou a aproximação das

massas

continentais "Arqui-África" e o "Soco Goiano-Matogrossense" ao maciço "Arqui-Brasil".

Em decorrência aos dobramentos huronianos formaram-se as antefossas marinhas, sede
dos depósitos tipo Itacolomi do Quadrilátero Ferrífero; c) após a sedimentação ltacolomi,

teria ocorrido o segundo ciclo diastrófico, o "Penoqueano", renovando os processos de

mobilização magmática e metamorfismo regional. Durante este evento orogenético,
acenfuou-se a cratonização das tbrmações "algonquianas" e, praticamente, consumou-se a

aglutinação dos maciços arqueanos; d) o evento diastrófico Caledoniano proporcionou o
cavalgamento do cinturão orogênico "Penoqueano"' sobre as margens do continente

"Arqui-Brasil".

Os estudos sobre o maciço siálico "Arqui-Brasil" se intensificaram nas décadas

seguintes, possibilitando

o estabelecimento do núcleo tectônico estável denominado

Cráton do São Francisco. A sua delimitação e atual conformação deve-se a Almeida (1977,

l98l).

Este núcleo representa o antepaís em relação aos cinturões móveis neoproterozóicos

adjacentes (Almeida

& Hasui, 1984). Alkmim et al. (1993)

ajustaram a geometria do

Cráton do São Francisco à realidade dos novos dados estruturais, geofisicos e isotópicos
produzidos na década de 80. Estabeleceram, também que, do ponto de vista mecânico, o
Cráton do São Francisco comportou-se como uma entidade coesa, como bloco de antepaís
com núcleos estáveis, para a deformação dos cinturões marginais e cinturões de antepaís.

Fugindo destas características, a região do Espinhaço Setentrional desenvolve uma
deformação ao longo do corredor Paramirim e em consonância com a identidade cratônica
os autores interpretam esta deformação como sendo induzida por mecanismos centrados

no pós-país dos cinturões Araçuaí, a sul, e Rio Preto, a norte. Cabe lembrar que

'

a

Informações sobre os eventos tectônicos "Huroniano" e "Penoqueano" podem ser encontrados

em Card et al. (1972), Sims e/a/. (1981) e Schmus (1982).
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concepção fìnal

é

resultado de aprimoramentos contínuos proporcionado pelas

contribuições de Barbosa (1966), Ebert (1968), Cordani et al. (1968), Almeida (1969),
dentre outros.

Contrariamente a esta proposição de Cráton do São lìrancisco, de conotação
genética, Braun

& Baptista (1978, 1981) supõem

ser prematuro o uso desta terminologia,

prefèrindo adotar uma linha mais descritivista, enquanto não houver uma delimitação
precisa quanto à natureza e a deformação dos cinturões móveis brasilianos. Para tanto,

propõem subdividir o território brasileiro em duas províncias estruturais: a Província
Amazônica e a Província Atlântica. Esta última abrangeria todos os terrenos acrecionados

e retrabalhados ou não pelo ciclo Brasiliano. A diferença entre as duas províncias

é

caracterizada por : a) maior complexidade da trama estrutural na Província Atlântica; b)

ocorrência de inúmeros cavalgamentos na parte oriental e sua quase ausência na parte
ocidental; c) predomínio de direções estruturais NE e NW na parte ocidental, enquanto na

parte oriental predominam as direções ENE e NNW; d) pequena magnitude de
deslocamento na maioria dos falhamentos da Província Amazônica. Para os autores, os

pontos principais de discordância na denominação de cráton são: a) "faixa Araçuaí", tal

como enunciada originalmente, constituindo uma seqüência geossinclinal dobrada no
intervalo do evento Brasiliano; b) o limite entre o Cráton do São Francisco e a faixa
Araçuaí na zona do Paramirim é altamente especulativo; c) os principais sistemas de
falhamentos do Nordeste, do Sudeste e do Espinhaço tiveram origem através da r<rtação
horária, de cerca de 15", do sistema primitivo NE/Ì{W, da Província Amazônica.

3.2. REGISTROS GEODINÂMICOS

Durante o Neoproterozóico, a conformação geodinâmica do antepaís do São
Francisco, através do retrabalhamento da Placa Sanfranciscana (e.g. Alkmim et

al',

1993;

César et. al., 1995), deve-se ao evento Brasiliano, cujos registros evidenciam que o início

de sua atividade ocorreu por volta de 660 Ma. Esta orogênese neoproterozóica foi
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FIGLTRA 3.1- Delimitação de blocos tectônicos através de anomalias gravimétricas. Legenda:

Nrlcleos de rochas verdes arqueanos e proterozóicos; 2- anomalia gravimétrica (Haraly
re82).
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& Hasui,
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responsável pela construção de cinturões de cisalhamentos com vergência centrípeta (e.g.

Alkmim et al., 1993), os quais estão agrupados em três províncias estruturais: Tocantins, a
oeste, Borborema, a norte, e Mantiqueira, a leste (Almeida et

al., l98I).

Na Província Mantiqueira foram reunidos os cinturões Araçuaí e Alto Rio
Grande, situados na zona externa do pós-país do São Francisco. São cinturões de
dobramentos e falhamentos com polaridade dirigida para o antepaís e desenvolvidos sob

regime metamórfico de baixo a médio grau. O limite ocidental tem sido intensamente
discutido desde a caracterização do núcleo cratônico "A¡qui-Brasil" (e.g. Barbosa, 1966;
Ebert, 1968;Cordani et.al.,l968;Almeida, 1969,1977,1981 eAlkmim et.ul.,l993).

Entretanto, o limite oriental destes cinturões orogênicos não é definido com
clareza, embora se discuta a extensão dos terrenos da zona interna a partir de parâmetros

como associações petrotectônicas de alto grau metamórfico, retrabalhamento

e

magmatismo granítico. Neste sentido, o limite ocidental da zona interna tem sido balizado
em tomo da descontinuidade crustal que justapõe terrenos de diferentes níveis estruturais

com acentuada anomalia gravimétrica e aeromagnética (Haraly

& Hasui,

1982; Bosum,

1973). Esta descontinuidade marcaria também os limites entre os blocos tectônicos
Brasília, a oeste, e Vitória, a leste (Figura 3.1).

Apesar disso, a região da zona interna do pós-país do São Francisco tem recebido
as mais diversas designações e configurações como: Cinturão Paraíba (Cordani et al.,
1968); Cinturão Ribeira (Hasui et al., 1975); Região de Dobramentos Sudeste (Almeida er

al., 1976 e l98l); Província Mantiqueira (Almeida et al., l98l; Hasui, 1982);Zona
Oriental (Almeida

& Litwinski,

1984) e Cinturão de Cisalhamento Atlântico (Machado

&

Endo,1993a).

Os modelos geodinâmicos propostos para a evolução deste segmento crustal
durante o Neoproterozóico são:
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l-

Katz

(1981

,

1982) reconhece um extenso cinturão de cisalhamento de caráter

transformante que passa no Oeste Africano (Sena Leoa) através do cinturão granulítico

Goiano até o cinturão móvel Namaqua, na Namíbia. Este megacinturão de idade neoarqueana-paleoproterozoica teria sido reativado, dextralmente, durante

o evento

BrasilianoiPan-Africano, exercendo forte influência na conformação do arcabouço
tectônico regional. Condicionou a formação e o desenvolvimento de rifis e cinturões

móveis secundários em regime não-coaxial. Este processo geodinâmico possibilitou
inclusive a rotação de antigos crátons.

2- Soares et al. (1990) propõem um modelo geodinâmico oolisional de idade brasiliana, na

fronteira meridional do Cráton do São Francisco. Nestc contexto, o bloco Paraná
representaria a placa cavalgante com deslocamentos oblíquos e convergência para ENE. A
assembléia litotectônica da zona interna, em associação com estruturas de cavalgamento

sucedidas por transcorrências sinistrais E-W

e dobramentos vergentes para NE,

corroboram esta cinem á¡ica. Por outro lado, a borda sudeste do bloco Paranâ teria sido
cavalgada pelo bloco Vitória, situado a leste do sistema anterior, com deslocamentos para

w-Nw.
3- Campos

&

Figueiredo (1995) e Campos (1991) caracterizafam durante

o ciclo

Brasiliano/Pan-Aíìicano a superposição de duas orogenias : o Brasiliano I e o Rio Doce.

A orogenia Brasiliana I parece ter sua atuação marcada logo após o magmatismo
tipo ofiolítico de 793 Ma(Soares et a|.,1992) com deposição de sedimentos plataformais

e

seqüências vulcano-sedimentares de margem continental passiva. O auge metamórfico
deste sistema colisional se deu por volta de 630 Ma.

Os estágios da orogenia Rio Doce envolveram a formação de um arco magmático
com granitóides cálcio-alcalinos e batólitos charnoquíticos entre 590 e 570 Ma, seguido de

estágio colisional entre 560 e 530 Ma, resultando no cavalgamento de escamas da
microplaca Serra do Mar sobre segmentos reativados do Brasiliano I.
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A implantação deste arco magmático seria sincrônica ao evento extensional pósorogênico do Brasiliano

I. Ambos os sistemas

orogênicos apresentam propriedades

colisionais e são compostos por cinturões de dobramentos e empurrões com transporte
tectônico para NW a W.

4- Trompette (1994) admite que a amalgamação do continente Gondwana Ocidental se deu

durante

o ciclo Pan-Africano/Brasiliano por volta de 600 Ma. Este processo

se

materializou por meio de dois ciclos orogênicos distintos, denominados pelo autor de ciclo
longo e ciclo curto. O primeiro ciclo de maior manifestação e abrangência iniciou-se em
tomo de 1.000/900 Ma e conclui-se ao limiar de 600 Ma atrás. O segundo ciclo orogênico,

o ciclo curto, teve uma duração de aproximadamente 140 Ma, tendo sido acompanhado
pela formação de bacias tipo gráben ou deþreland.

Em particular, sobre as cinturões móveis Ribeira e Araçuaí Trompette et al.

(1993) propõem a evolução tectônica deste segmento crustal associada à colisão
continental. A deformação na terminação sul do Cráton do São Francisco seria acomodada

pelo escape lateral da litosfera, no sentido SV/. Este modelo está fundamentado na
existência de uma portentosa zona de cisalhamento de direção submeridiana denominada
Paramirim-Quadrilátero Ferrífero (Trompette et

al., 1992). Esta zona móvel dividiria

o

Cráton do São Francisco em dois blocos separados pelo corredor do Paramirim.

Durante o Mesoproterozóico, estabelece-se o evento geodinâmico de extensão
crustal com desenvolvimento de riftes e aulacógenos e o seu preenchimento por seqüências

clásticas e rochas vulcânicas e vulcano-clásticas. Esta ruptura crustal promovida no
embasamento do Cráton do Paramirim ocorreu por volta de 1700 Ma (Dussin, 1994). Os
depósitos sedimentares deste evento encontram-se, relativamente, bem conhecidos (Schöll

& Fogaça, 1979; Garcia & Ulhein, 1987; Martins,

1993; Dussin, 1994). Porém, continua

obscura a natureza e o caráter da deformação Uruaçuana (e.g. Trouw

& Pankhurst, 1993),
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embora existam registros de desequilíbrios isotópicos Rb/Sr em torno de 1200 Ma
(Cameiro, 1992; Heilbron et al., 1989; Teixeira et a|.,1996).

Por outro lado, caracterizou-se na Província Tocantins a ocorrência de dois
eventos de magmatismo máfico (Suita et

al., 1994a). O primeiro com idade U-Pb

em

zircão de 1720-1730 Ma, apresentando metamorfismo de alto grau por volta de 780 Ma,

definido por idades LJ-Pb em monazita. O segundo evento magmático aprcsenta idade dc
1290-1350 Ma (intercepto superior) e metamorfismo entre 770-820 Ma (intercepto

inferior). Estes dados demonstram que, pelo menos na Província Tocantins, o ciclo
Uruaçuano foi marcado apenas por um evento de caráter distensivo com magmatismo

máfìco associado (Suita et

al.,

1994a

e 1994b) seguido de um longo período

de

est¿bilidade crustal no intervalo de 1200-l 770 Ma (Suita & Chemale, 1995).

Almeida

(l93l)

delineou as fronteiras de outro núcleo cratônico, mais antigo,

denominado Cráton do Paramirim, cujo arcabouço tectônico ter-se-ia consolidado no
Transamazônico. Os cinturões móveis desenvolvidos marginalmente são os cinturões
Alfenas, a sul e sudoeste, e o Costeiro, a leste. Esta última designação engloba o cinturão

móvel Costeiro Atlântico de Mascarenhas (1973, 1979) e o Cinturão Atlântico de
Leonardos & Fyfe (1974). Teixeira (1985), Teixeira et al. (1987a) e Figueiredo & Teixeira

(1996) com base em estudos isotópicos estabeleceram novas fronteiras de atuação do
evento Transamazônico em seu segmento meridional. A expansão do Cinturão Costeiro
para o interior do antepaís do Paramirim se dá através do Cinturão Mineiro.

A

identidade tectônica do cinturão orogênico transamazônico começa a se

estabelecer na parte sul do Cráton do Paramirim com a caracterização do arco magmático,
estilos e trends deformacionais.

3.3- QUADRTLÁTERO FERRÍFERO: ARCABOUÇO TECTÔNICO
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FIGURA 3.2- N{rcleos cratônicos do Proterozoico.
adjace,lrtes Alfenas e Costeiro;

l- Cráton do Paramirim

e os cinturões móveis

2- Cráton do São Francisco e os cinturões móveis adjacentes

Araçual, Alto Rio Grande e Brasllia (Aüneida,

l98l).
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No contexto do arcabouço geodinâmico, a região do Quadrilátero Ferrífero,
localizada na borda meridional do antepaís brasiliano, o São Francisco, se encontra num
cenário de influência de dois cinturões de cisalhamento dúcteis, com transportes tectônicos

centrípetos. Estes elementos tectônicos são a faixa Alto Rio Grande, localizada a sul e a

faixa Araçuaí, a leste (e.g. Almeida

&

Hasui, 1984; Fuck er al., 1993), ambas de idade

brasiliana. Cinturões mais antigos estão sendo paulatinamente identihcados caraterizandose as suas assinaturas isotópicas, geoquímicas, petrográfìcas e estilos deformacionais, a

exemplo do Cinturão Mineiro situado na borda sul do Cráton do Paramirim (e.g. Teixeira
et al.

, 1987; Noce,

1995 e Noce

& Teixeira, 1996) (Figura 3.2).

Coube a Guimarães (1951) o pioneiro estudo de síntese sobre a evolução deste
segmento do escudo brasileiro situado na margem sudeste do maciço siálico 'oArqui-

Brasil". Segundo o autor, o arcabouço tectônico desta região é resultado de pelo menos
cinco fases de deformação: a primeira de deslocamentos epirogênicos; a segunda de
carâter orogênico

- o evento "Huroniano"; a terceira de caráter diastrófico - o evento

"Penoqueano"; a quarta fase, diastrofismo de caráter epirogênico - "Cambriano"; a quinta
corresponde ao ciclo "Caledoniano" de diastrofismo.

A primeira fase corresponde à fase de sedimentação Minas seguida de atividade
vulcânica epicontinental, cujo processo tectônico associado produziu duas direções de
descontinuidades crustais a N-S e a E-W.

O evento "Huroniano"

corresponde ao primeiro diastrofismo de idade

paleoproterozôica pós-Minas e pré-ltacolomi.

A direção preferencial de fraturamento

crustal é N40"8, correspondendo inclusive à orientação dos eixos de dobramentos
huronianos com deformação das camadas se processando através de esforços tangenciais.
Associadas a este evento tectônico, ocorrem intrusões graníticas e pegmatíticas segundo as
mesmas descontinuidades. Segue-se profunda erosão de rochas metamórficas até o nível
catazonal, com níveis mesozonais sendo preservados apenas em antigas fossas tectônicas,
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de tal modo que a arquitetura orogênica huroniana quase desapareceu sob a ação de ciclos

erosivos atuantes desde

o fim do Proterozóico. As raízes dos cinturões orogênicos

huronianos afloram rejuvenescidas em conseqüência dos ciclos tectônicos subseqüentes.

O evento "Penoqueano" corresponde ao diastrofìsmo que atuou neste segmento

crustal logo após a deposição dos sedimentos ltacolomi.

A direção preferencial

de

fraturamento crustal é N40"W e os esforços tectônicos foram de natureza tangencial.

O evento "Caledoniano" corresponde à orogênese que deformou os sedimentos
Bambuí. O encurtamento E-V/ promoveu o cavalgamento com deslocamentos horizontais
de direção N-S e dobramentos com eixos a N40oE e N40oW. Paralelamente, ocorreu a
reativação de fraturas recém formadas e deformação de estnrturas mais antigas juntamente
com a rotação de blocos nas áreas de maior deslocamento para N-S ou para N80oW. Numa
fase tardia processaram-se movimentos tectônicos horizontais, onde esforços de direção

N-

S foram responsáveis pelo cavalgamento das camadas ltacolomi sobre o Minas. O estilo

tectônico geral deste evento é caracterizado por movimentos verticais de cunhas e blocos
do embasamento e deslocamento do eixo orogênico para leste da Serra do Espinhaço, sede
das atividades magmáticas deste período.

Para Dorr (1969), o arcabouço tectônico do Quadrilátero Ferrífero deve-se a três

eventos de deformação. O primeiro evento afetou apônas as unidades do Supergrupo Rio
das Velhas, cuja intensidade de deformação aumenta de leste para oeste. Esta polaridade é

evidenciada pelas maiores relações angulares de não-conformidade entre as unidades do
Supergrupo Rio das Velhas e do Supergrupo Minas. O foco orogênico Pré-Minas estaria
localizado a W ou SW do Quadrilátero Ferrífero, conforme pode ser evidenciado inclusive
pela direção de proveniência dos sedimentos Minas. A extensão e o trencl deste cinturão
não foram ainda definidos.

O segundo evento deformacional ocorreu entre os períodos relativos

à

sedimentação do Supergrupo Minas e do Grupo ltacolomi. Corresponde mais um evento

30a

440W

FIGURA 3.3- Megaestruturas do Quadrilátero Ferrífero (Dorr, 1969). Legenda: SOF- Sinclinal
Ouro Fino; SCH- Sinclinal Conta História; SSA- Sinclinal Santo Antônio; AM- Anticlinal de
Mariana; CMB- Complexo Metamórfico Bação;CMBÊ Complexo Metamórfico Bonfim; CMBHComplexo Metamórfico Belo Horizonte; CMC- Complexo Metamórfico Caeté; CMSB- Complexo

Metamórfico Santa Biirbara; CMM- Complexo Met¿mórfico Mantiqueira. Segmentos pontilhados
representam a orientação geral do traço da foliação gnáissica nos complexos metamórficos.

3l

de nafureza diastrófica, com arqueamentos e soerguimentos das camadas Minas, do que a

um evento orogênico, pois não se verificou a existência de fortes dobramentos que
pudessem explicar a discordância angular de 12" entre o Grupo Itacolomi e as formações

do Grupo Piracicaba. A erosão estimada deste último é cerca de 1.000 metros. Segundo

Dorr (1969), uma importante atividade tectônica atuou na direção W-S'W, durante

o

intervalo de sedimentação Minas e Itacolomi, conforme sugerida pela proveniência de
conglomerados itabiríticos do Grupo ltacolomi naquela direção.

O terceiro e principal cvcnto orogênico se processou após a sedimentação do
Grupo ltacolomi e envolveu todas as seqüências pré-cambrianas. Dorr (1969) considera
como o evento orogênico responsável pelos dobramentos sinformais e antiformais de eixos

N-S, E-W, NE-SW e NW-SE e soerguimento parcial do Complexo Metamórfico Bação.
Seguem-se estruturas de rasgamentos e cavalgamentos com transporte para W e

NW que,

em geral, promovem a inversão dos flancos E e SE das dobras maiores. Nas fases tardias

da orogênese desenvolvem-se falhas transversais às estruturas recém formadas. Para o
autor, o encurtamento crustal estimado é da ordem de dezenas de quilômetros na direção
E-Iüy', com vetor

tectônico dirigido para NW e W.

A seguir é feita uma descrição sumarizada destas megadobras, segundo Dorr
(196e) (Figura 3.j).

Sinclinal Moeda

O Sinclinal Moeda é uma estrutura de direção N-S, situada na borda oeste do
QFe, com uma extensão aproximada de 40 Km, desde a conexão com a Serra do Curral, a

norte, até a conexão com o Sinclinal Dom Bosco, a sul (Figura 3.3). O flanco oeste desta
estrutura é bastante expressivo e regular, com mergulhos variáveis de 40o a 55" para leste
segundo a direção N-S. Na altura de Jeceaba, a sul, a estrutura inflete para SW. O flanco
leste é mais complexo, sendo seccionado por diversas falhas e arqueado por várias dobras.

Os eixos agrupam-se em duas direções principais: NE e NW. O mergulho das camadas é
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em geral de alto ângulo, comumente invertidas para W e junto ao Complexo Metamórfico
Bação o mergulho varia de 40"-45o8. Verificam-se, também, camadas não dobradas de

quartzitos do Grupo ltacolomi, no interior do sinclinal, a norte. Estima-se que

a

profundidade máxima da base do Supergrupo Minas seja da ordem de 2.000m. A seção
transversal à estrutura mostra um padrão geométrico em

Serra do Curral, de direção N60"E, com

"W". A conexão do homoclinal

o Sinclinal Moeda, não é satisfatoriamente

compreendida.

Sinclinul Dom Bosco

É uma estrutura de orientação E-W localizada na borda sul do QFe (Figura 3.3).
Estruturalmente, todo o flanco sul é bastante complexo devido aos efeitos da segmentação
tectônica processada por falhas de empurrão e de rasgamento. Na porção leste, a estn¡tura
é obliterada por falhas de empurrão que promovem o cavalgamento do Grupo Nova Lima

sobre o Grupo Itacolomi e Supergrupo Minas numa imbricada sucessão de escamas
tectônicas com movimentos de E para W. No flanco norte, apenas em torno da Anticlinal

de Mariana, as camadas se encontram fortemente dobradas e falhadas. O sinclinal

é

balizado, a sul, pela Falha do Engenho. No extremo oeste, na região da Serra do Pires,
ocorrem três escamas de cavalgamentos, algumas dobradas com caimentos para leste e
sudeste.

No interior de uma destas dobras, uma fatia de rochas do Grupo Itacolomi

encontra-se preservada e dobrada isoclinalmente, mostrando o flanco NE invertido (Figura
5.69, p.l29a).

Serra do Curral

A Serra do Curral é uma cordilheira com mais de 100 Km de extensão (Figura
3.3). O segmento que se estende desde a Serra da Piedade, a leste, até a conexão com o

Sinclinal Moeda, apresenta orientação N50"8 e seu prolongamento até a localidade de
Itatiaiuçu se orienta segundo N75"8.

A partir daí inflete para sul, com as unidades do

Supergrupo Minas aflorando por poucas distâncias. Os estratos do Supergrupo Minas

JJ

apresentam mergulhos elevados, em posição estratigráfica normal ou invertida em toda a

serra. A oeste da conexão com o Sinclinal Moeda, na região de lbirité, várias falhas de
orientação N50'W seccionam as unidades Minas. Dobras normais ou invertidas, com eixos
paralelos à serra, são comuns no segmento oeste.

Sinclinal Gandarela

O Sinclinal Candarela se orienta segundo a direção NE-SW, com estilos
esffuturais distintos a sudoeste e a nordeste (Figura 3.3). No segmento sudoeste, o eixo se
bifurca para sul, com caimento para norte e para oeste, com caimento para ENE. No outro
segmento, o caimento é para SrW. Da parte central para NE da estrutura, os limbos, que
apresentam mergulhos de 40"-60"58, convergem tornando a dobra apertada a isoclinal,

produzindo inversão do flanco leste. A Falha do Fundão secciona toda a aba sul e limita a
continuidade do sinclinal para NE.

Sinclinal Ouro Fino

É um sinforme pequeno redobrado, sendo balizado, estruturalmente, pelo
Sinclinal Gandarela, a NVy', e pela Anticlinal de Conceição, a norte, e pela Falha do
Fundão, a sul-sudoeste (Figura 3.3). É uma estrutura definida apenas pelas unidades dos

Grupos Caraça e ttabira. Na parte central, o traço axial do Sinclinal Ouro Fino sofre uma
inflexão abrupta em tomo de 90", sendo controlada pela Falha do Fundão que o contorna a
sul-sudoeste e a noroeste. O segmento sul, de direção NW-SE, é paralelo aos Sinclinais

Vargem do Lima e Conta História. O segmento norte se orienta paralelamente ao Sinclinal
Gandarela e à Anticlinal de Conceição. As dobras mesoscópicas e as lineações minerais,

bem como as relações com a Falha do Fundão, indicam que originalmente o sinclinal se
orientava paralelamente ao Sinclinal Vargem do Lima, de direção NW. Posteriormente, ele

foi redobrado em conseqüência do deslocamento da escama de empurrão da Falha do
Fundão, por cerca de 5km para W-NW.
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Sìnclinal Santa Rita

O Sinclinal Santa Rita é uma das mais complexas estruturas do QFe (Figura 3.3).
Possui orientação N-S e foi dobrada posteriormente de forma oblíqua, segundo a direção

NW,

cu.ja estrutura

principal está representada pelo Sinclinal Conta História. Inúmeras

falhas de empurrão de alto ângulo ou falhas inversas de direção N-S seccionam o sinclinal

em vários segmentos mascarando a fcição original desta estrutura. Os falhamentos
envolvem desde os estratos basais do Supergrupo Rio das Velhas até os quartzitos do
Grupo Itacolomi. No seu flanco leste, especialmente na altura de Santa Rita Durão

e

Antônio Pereira, os estratos se encontram fortemente invertidos, com mergulhos da ordem
de 25" a 45o, similares ao do limbo oeste. Na região do Caraça, o sinclinal é fortemente
apertado, com estratos verticalizados e em sua maior parte falta o limbo oeste da estrutura.

Os falhamentos que seccionam o sinclinal são posteriores à geração de dobras oblíquas
com caimentos para SE. Corpos de granitos formados a partir da fusão de rochas pelíticas
do Supergrupo Rio das Velhas intrudem ao longo das falhas que seccionam o limbo leste.

Sinclinal ltabira e Monlevade

São duas estruturas sinformais muito similares e separadas das demais estruturas

da região por unidades gnáissicas (Figura 3.3). Os estratos do Supergrupo Minas
preservadas nestas calhas foram submetidas a deformações em condições de temperaturas
mais elevadas, atingindo metamorfismo de alto grau. As falhas de empurrão são menores e
raras, por outro lado, as falhas normais que afetam o Sinclinal Monlevade são maiores. O

flanco SE do Sinclinal ltabira, de orientação N40"E, encontra-se invertido isoclinalmente
com vergência para NW. Localmente, os estratos encontram-se empinados descrevendo
trajetórias sinuosas. Porém. na outra face do sinforme a sinuosidade é mais acentuada em
decorrência da inflexão do eixo para S70oW, na extremidade sul, e pela ocorrência de dois
pequenos sinclíneos subsidiários normais de eixos N60"E e E-W.
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Sinclinal Vargem do Lima

É um sinclinal invertido com eixo NW-SE e vergência para SW, em sua maior
extensão, infletindo-se, fortemente, para NE, na sua extremidade noroeste (Figura 3.3). O

traço axial da estrutura acompanha a orientação do Arqueamento Rio das Velhas. Na

estrutura predominam os quartzitos do Grupo Maquiné, os quais se encontram
intensamentc cisalhados, paralelos à superficie axial do sinclinal, cuja intensidade

é

crescente para SE. Nestas regiões, anordeste do sinclinal e junto aos Sinclinais Ouro Fino
e Conta

História, o cisalhamento é paralelo à direção da Falha do Fundão. Admite-se que a

foliação do Grupo Nova Lima seja paralela às direções destas estruturas. A presente
geometria do Sinclinal Vargem do Lima foi em grande parte desenvolvida pelo evento
pós-Itacolomi e, possivelmente, contemporânea aos Sinclinais Conta História e Ouro Fino.

O autor admite a existência de dobras pré-Minas na área, pois as rochas do Supergrupo
Minas repousam diretamente sobre as rochas do Grupo Nova Lima e não sobre as rochas

do Grupo Maquiné. De fato Baltazar et al. (1995) caracterizaram três fases

de

dobramentos superpostos, sendo uma de idade arqueana, e um complexo sistema de
dobras-falhas no núcleo da estrutura sinformal.

Arqueamento Rit¡ das Velhas

É considerado por Dorr (1969) a estrutura mestra do QFe (Figura 3.3), pois com

exceção das estruturas de ltabira e Monlevade as demais estruturas sinformais acima
descritas são, de alguma forma, conjugadas ou associadas a ele. Deste modo, esta estrufura

constitui-se numa feição geológica chave para o desenvolvimento estrutural da região.
Possui extensão superior a 100 Km e largura máxima de 47 Km. O Supergrupo Rio das

Velhas registra pelo menos duas fases de dobramento: uma de idade pré-Minas e a outra

de idade pós-ltacolomi.. A foliação nas unidades do Grupo Nova Lima é,
substancialmente, paralela ao contato com as rochas graníticas do Complexo Metamórfico
Bação, exceto em seu exfremo nofte. O bandamento composicional do Grupo Nova Lima é
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paralelo à foliação nas regiões oestc e leste do citado complexo, tanto na Serra de Itabirito
quanto na quadrícula de São Bartolomeu. Para o autor, a porção sul desta estrutura sofreu

um entumescimento devido ao Complexo Metamórfico Bação e em decorrência

o

acamamento é, em sua maior extensão, paralelo ao contato com as rochas ígneas.

Contrastando, a foliação do Grupo Nova Lima é fortemente discordante com as do
Complexo Metamórfico Caeté, na porção sudoeste. Nos demais domínios ela é, de forma
geral, concordante. A Anticlinal de Mariana é a extensão sudeste deste arqueamento, a
qual teve parte de sua evolução associada à orogenia pós-Itacolomi. Dorr (op. cit.) suspeita

da existência de uma grande massa de rochas graníticas pré-Minas do Complexo
Metamórfico Bação estendendo sob as rochas do Grupo Nova Lima responsável pela
formação desta anticlinal. Outras estruturas desta natureza são descritas por Dorr (op. cit),

como as de Conceição-Caraça, Bonfim, Belo Horizonte e Caeté. Associa-se a este
arqueamento a intrusão de grandes massas de rochas máficas ao longo de descontinuidades
de caráter extensional.

Modelos atualizados de evolução estrutural e tectônica para o Quadrilátero
Ferrífero com base em estudos de geometria e cinemática de estruturas são apresentados
por Marshak & Alkmim (1989) e Chemale et al. (1992 e 1994).

Marshak

& Alkmim (1989) propõem

quatro eventos tectônicos pós-Minas para

explicar a evolução do arcabouço estrutural do Quadrilátero Ferrífero. O primeiro evento
de deformação pós-Minas

[Dl],

de caráter compressional, afetou generalizadamente as

rochas do Supergrupo Minas e foi responsável pela formação de estruturas vergentes para

NW e desenvolvimento de xistosidade regional em condições metamórfìcas de fácies
xisto-verde alto a anfibolito baixo. A xistosidade

[Dl]

ocupa a posição axial das dobras em

escalas mega a mesoscópicas de orientações axiais NE= SW e NW-SE. Estas dobras
incluem o Sinclinal Gandarela e parte do Sinclinal Ouro Fino, assim como a Anticlinal de
Conceição. Com base na geometria das estruturas os autores propõem, para sua evolução,

um estilo clássico de deformação por dobramentos e empunões (fold-thrust belt). Este
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evento estaria relacionado à orogênese Transamazônica. O segundo evento [D2], também

de natureza contracional, corresponderia a manifestação do evento Uruaçuano com o
campo compressivo orientado segundo a direção N-S. As estruturas relativas a esta fase
são dobras normais com clivagens de orientação E-W, que redobram a xistosidade

[Dl],

com falhas inversas associadas, promovendo a acomodação do Sinclinal Moeda-Dom
Bosco em torno do Complexo Metamórfîco Bação. Este estilo de estruturas é característico

de deformação em níveis crustais rasos e em condições não metamórfìcas. O episódio

subseqüente corresponde ao evento de extensão crustal

[DE] caracterizado por

falhamentos normais e colocação de diques máficos no QF'e. Atribui-se a este evento a
formação da Bacia Espinhaço. Finalmente, o último evento [D3], de idade brasiliana, seria

responsável pelo desenvolvimento

do cinturão de dobramentos do Espinhaço

e

falhamentos N-S na Serra do Caraça. Neste evento, o Complexo Metamórfico Bação (q.v.

Figura 3.3, p.30a) cavalga as rochas do Supergrupo Minas no flanco leste do Sinclinal
Moeda. O campo compressivo é dirigido para oeste.

Subseqüente ao evento

[D1] de Marshak & Alkmim (1989), Marshak et al.

(1992) postulam um evento tectônico de caráter extensional com geração de estruturas do

tipo domos e calhas, no QFe. Este mecanismo proporcionou o desenvolvimento

de

auréolas de metamorfìsmo de contato, especialmente em rochas do Grupo Sabará junto ao
contato com as rochas do Complexo Metamórfico Belo Horizonte (q.v. Figura3.3, p.30a).

A

idade de geração destas auréolas situa-se em torno de 2.100-2.095 Ma, conforme

indicado pelo sistema isotópico Sm/Nd em granadas, moscovitas e rocha total (Alkmim er

a|.,1994; Marshak

et

al.1997).

Chemale et al. (1992 e 1994) consideram a consolidação do arcabouço estrutural

como resultado da superposição de dois eventos tectônicos regionais. C) primeiro,
representado por um evento extensional, é responsável pelo desenvolvimento dos
megassinclinais interconectados e soerguimento dos complexos metamórficos do QFe.
Estas estruturas sinclinoriais incluem a Serra do Curral, Moeda, Dom Bosco, Santa Rita,
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Gandarela, João Monlevade e ltabira (q.v. Figura3.3, p.30a). A direção geral de extensão

presumida é segundo WNW-ESE. As paragêneses minerais nas zonas de cisalhamento

atingiram condições metamórficas de fácies xisto-verde baixo, sendo mais elevadas nas
auréolas dos Complexos Metamórficos Bonfim e Bação (q.v. Figura3.3, p.30a), onde as

condições metamórfìcas atingem lácies anfibolito. Em conseqüência, ocorreu

a

rehomogeneização isotópica e intrusões de pegmatitos e anfibolitos. Presume-se que este
evento tenha atuado entre 2.060 a 2.000 Ma (evento Transamazôni<;o). O segundo evento
corresponderia aos episódios de compressão com o campo dirigido para oeste. Este evento
é constituído de três fàses de deformações progressivas, que são correlacionadas ao evento

Brasiliano (650-500 Ma). A fase [Dl]produz os efeitos mais penetrativos sob condições

metamórficas de fácies xisto-verde a anfibolito. As foliações miloníticas exibem,
comumente, uma conspícua lineação de estiramento mineral com caimentos para E
associadas às zonas de cisalhamento, falhas de rasgamento
conjugadas.

e zonas transcorrentes

A fase [D2] é caracterizada pela nucleação de dobras normais com clivagens

E-W associadas, sob condições metamórficas de facies xisto-verde. Falhas transcorrentes
são também desenvolvidas.

A fase [D3] é responsável pelo desenvolvimento de dobras

e

crenulações N-S com clivagens associadas e falhas inversas. Os autores postulam também
um evento tectônico pré-Minas que teria afetado as rochas do Supergrupo Rio das Velhas e

rochas granito-gnáissicas, no intervalo entre 2.780 a 2.703 Ma e que corresponderia à

orogenia Rio das Velhas. Trata-se de uma orogênese de natureza compressiva com
componente direcional dominante.

Embora aparentemente desconectado da geologia do Quadrilátero Ferrífero os
estudos desenvolvidos por Ebert na região sul do Estado de Minas Gerais, especialmente

no nó tectônico de Andrelândia (Ebert 1968 e 1984), trouxe inúmeras contribuições para o

entendimento da tectônica do Cráton do São Francisco meridional. Ebcrt (198a) foi
primeiro quem caracterizou a estrutura sinformal da seqüência Minas encaixada em rochas

de idade arqueana, na região de Bom Sucesso. Tal feição chamou a sua atenção pela
concordância geral entre ambas as seqüências. Posteriormente, o entendimento deste fato
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comprovou ser de fundamental importância na estruturação do QFe (e.g. Chemale et al.
1992, Marshak et

al.

1992).

Além disso, Ebert (1968) definiu a concepção básica do cinturão orogênico
"assíntico" na borda meridional do Cráton do São Francisco que consiste na inter-relação
de dois sistemas orogênicos distintos: o Sistema Araxaides e o Sistema Paraibides. Estes
sistemas delimitam o antcpaís assíntico, rcfcrência ao qual se daria o transporte tectônico.

A divisão estrutural dos externídes

compreende a faixa de Juiz de Fora a Barbacena

constituída por rochas da fácies anfibolítica, subfácies com estaurolita ou cianita, e a faixa

do Espinhaço, com suaves dobramentos e falhamentos, constituída por rochas da fácies
xisto-verde com clorita. A junção destas faixas representa o limite do antepaís assíntico. A

faixa do Espinhaço, inclui além das unidades do Supergrupo Minas, Grupo ltacolomi

e

unidades Arqueanas, as unidades sedimentares neoproterozóicas da Bacia do São
Francisco.

Na região de Andrelândia e São João del Rei, Ebert (1984) descreve uma notável
lineação mineral que estaria associado ao caráter da tectônica regional principal com

empurrões de sul para norte. Esta tectônica envolveu os metassedimentos da série
Andrelândia e São João del Rei e os gnaisses Piedade e maciço alcalino Serra da Matola.
Sobre este sistema se impôs um diastrofismo de idade, possivelmente, tardi-algonquiano.

cApÍruLo

IV

4. GEOCRONOLOGIA

Este capítukt mostra a compilação do dcervo geocrorutlógico

ùt

Cráton São

Francisco mericlional relativt¡ aos mékxkts Sm/Ncl, U/Ph, Pb/Ph, K/Ar e Rb/S. Apresenta o

sumurío do pro¡qrama de determinações ¡4eocntnológicas realizadas em granitóí¿les

e

gnaisses milonitizados do QFe.

4.1- ACERVO GEOCRONOLÓGICO DA REGIÃO TNVOSTIGADA

As primeiras idades radiométricas deste segmento crustal devem-se aHerz et al.
(1961) e Herz (1970) obtidas em gnaisses e granitóides dos complexos metamórficos do
Quadrilátero Ferrífero através dos métodos K/Ar e Rb/Sr em minerais. Com base nestas
idades e relações de campo,

llerz (op. cir) propõe a seguinte ordem cronológica

de

eventos:

El - deposiçfut dus unidades ùt Supergyupo Rio clas Velhas, de idade superior a 2.700 Ma;

E2- intrusão de rochas maJicas e ultramaficas em ktrno de 2.675 Ma;

E3- Intrusão do grarutdiorito Engenheiro Corrêa (Complext¡ MetamórJico Bttção)
Granito Mamr¡na (Complexo Metamrlrfico Bonfim);

E4- deposiçfut das ntchas do Supergrupo Minas;

E5- atividctde de rejuvenescímento ígneo nos Complexos Metamórfcos BonJim e Bação;
intrusãtt de granitos e granodioritos com xencilitos u norte da Serra

ù¡ Cutal e granitos

4t

pós-metamórlicos, a le.ste do QFe, em torno de 1.350 Ma. A maioria destes granodioritos e
granitos apresentam bandas felsicas e bandas ricas em biotita. Em alguns locais os contatos
gradam para rochas metassedimentares. Os granitos pós-tectônicos apresentam contatos
discordantes;

E6- evento de 1.000 Ma parece estar relack¡nado à atividade magmútica de unatexia;

E7- uma atividade termal a 500 Ma, ou talvez duas a 550 e 450 Ma, resultando em grande

perda de ar64ônio, especialmente em miccts. Intrusi¡es de pegmatitr¡s, ao menos na parte
oriental do QFe;

E8- intrusões de sills de diahásio e corpos gabr(tides a 120 Mtl

A partir de então, inúmeras

datações radiométricas têm sido realizadas em

diversas unidades do Cráton do São Francisco meridional e áreas adjacentes, com
metodologias de maior poder interpretativo. A somatória destes dados tem possibilitado
realizar uma modelagem mais elaborada de processos e eventos tectônicos que atuaram
neste segmento crustal. Estes dados e modelos são apresentados em Cordani

& Teixeira

(1979), Cordani et al. (1980a e 1980b), Teixeira (1982 e 1985), Machado et al. (1983),

Thorpe et al. (1984), Delhal

&

Demaiffe (1985), Fiumari et al. (1985),Teixeira et al.

(1987b), Heilbron et al. (1989), Quéméneur & Vidal (1989), Romano (1989), Machado

ø

al. (1989a, 1992 e 1996b), Oliveira e Teixeira (1990); Viana (1991), Carneiro (1992),
Machado & Carneiro (1992), Noce (1995), Carneiro et al. (1995), Teixeira et al. (1996),
Figueiredo & Teixeira (1996), Olivo et al. (1996), Teixeira & Martins (1996), Marshak er
al. (1997).

A seguir, será apresentado um quadro global sintético do acervo radiométrico
disponível sobre a ârea investigada e suas interpretações geocronológicas. Para facilitar a
discussão, os dados serão apresentados segundo os domínios tectônicos aqui considerados.
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Tabela 4.1: Acervo geocronológico dos Complexos Metamórficos Bonfim, Campo Belo e
regiões adjacentes.
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MNIO

K,/Ar

biotila

1.166¡/-31a
715+l-36

rcjuvcncscimcuto
(conj. dc 8 idadcs)

MNIO

LI/l'b

ärcåo

Iìb/Sr

2.703+?A,l-2O

(is)

2.162+l-44
n=0,'70715

rtrcha total

Mekrmórlìco

cristalizacão
rejuvenescimento

tsonlim
Paraopeba

K/Ar

homblenda

2-ù22+l-72

cvcnto

2.067+l-34

lr¿nsamaz,ônico

1.972+l-73
1.930+/-31

biotita

gruüssi<as

cvcnto tcrmal

Mamona

Gøribs. Rm¡rln

TJ/Pb

7,lrcao

U/Pb

7,lK:AO

llom Su¡rss<r

Rb/Sr

Ha21
Ha33
Hâ24

H^23
cristalização

ll

l2

2.612+l-5 (is)

cristalização

N2ó

2

QVI

t0

rocha total

ri{.7015

rocristalização

2.4{n

rehomogencização

rid).7015

tmncnmnzônic;r

tsi gnaissc

IlAr

biotita

1998+/-60

w't7

Hb-tsi gnaissc

IlAr

biotita

2.04-l+l-61

wr8

Malabasit<l

I(/Ar

plagio,clásio

2.141+l-&

Gnaissc

K/Ar

biotit¿r

l;763+l-82

(-'omplcxo

Anfitnlito

IlAr

anlìbólio

2.O77+l-62

wIl2b

Metamórlic<¡
Cam¡n tsclo

ttb-Bi gnaissc

K/Ar

hornblenda

2.161+l-162

WTlTa

I(/Ar

biotita

1.996+l-({l

WI'l7al

Bi-Hb gnaissc

Bi gnaisse

Migmatito

(cont. p.42a)
lcf, I.ocalinção no Apêndice 4l

¿. t -t¿+t ¿tt

Pb/Pb

mcha total

I't

agatita

836+/-tl5

IlAr

biotila

1.789+l-54

Pb/Pb

nrcha total

'rF

apatitit

K/Ar

¿urfibólio

8

2.73k110 (is?)
2.7û0 e

Granito

EK9

Ha26

f{n
(ìranodiorito

BN2
CL1

r.N1

514

K/Ar

MNIO

Hal3

-5-50

Rochas granito-

t)J{l
DJ8 e

CN5
reslriamento

1.991+146

493
462
790

I

AK7

2.157+l-80
Ar¡fìbolitos

IIJ

I(/Ar

536+l-12

REF.

¡¡

l=8.1l+/-0.12

2.732+120

zl=8.1l+/-0.12

40l+l-4
1.8'26+1 24

rcsfriamcnto
transamazôniqr

retrabalhamento

w'I'9
WT12¿r

t4

WTlTal

2t

wl'19

t4

V/TI9

2l

PSlTp

l4

rcsfriamcnto

rc$namcnto
tran^samazônico
rctr¿balharnento

resfriamento
resf

riamento

transamazônico
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4.1.1- DOMÍNIO DO COMPLEXo METAMÓRFICO BONFIM E

ADJACnxCnS

principal
Carneiro (lgg1) caracterizou no Complexo Metamórfico Bonfim o
teria promovido
evento tectono-termal do Arqueano: o evento Rio das Velhas. Este evento
Flores, por
o reequilíbrio do sistema isotópico em facies anfibolito do Gnaisse Alberto
e titanitas.
volta de 2.772 Ma, indicado pelas cristalizações e/ou recristalizações de zircões

plutonismo cálcioContemporaneamente ao retrabalhamento (metamorfirsmo), ocorreu um

Além
alcalino que culminou com a colocação do Tonalito Samambaia na crosta siálica.
Flores mostrou ainda
disso, o estudo isotópico do núcleo de zircões dos gnaisses Alberto

2.920
sua descendência a partir de um protólito de idade estimada em

Ma' Este, por

sua

de
vez, registra uma herança isotópica de 3.280 Ma atrás. Um plutonismo intermediário

idade 2.730 Ma é descrito por Machado et at. (1989a).

A evolução deste evento culminou

do Granito
com o plutonismo granítico pós-tectônico ocorridohâ2.703 Ma. A intrusão
final de magmatismo
Salto do paraopeba em2.6l2Ma é interpretada como a manifestação
4'1)'
granítico associado à consolidação da plataforma arqueana (Noce, 1995; Tabela

Teixeira et al. (1985) reportam, no complexo Metamórfico campo Belo,

a

possível formação
existência de processos de retrabalhamento crustal de 2.732 Ma, e com
de rochas

hâ2.798Ma.

A sudoeste deste domínio, no Complexo Granulítico de Passatempo, Fiumari ø
granulito
a/. (1985) caracterizaram um evento deformacional e metamorfismo de fácies
atingiu
por volta de 2.566 Ma. Posteriormente, um novo pulso de migmatização e anatexia

2.243+l-64 Ma
as rochas desta região, indicado pela idade convencional Rb/Sr de
(ri:0,705).

O evento tectono-termal Transamazônico proporcionou o rejuvenescimento
e
isotópico em vastas áreas dos Complexos Metamórficos Bonfim, Campo Belo
Passatempo, sendo registrado por idades

K/Ar e Rb/Sr que oscilam num intervalo

de
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(cont. da Tabela 4.1)
IROVFI.IIFNOA

Complcxo
Metam(rrlico
CamJxl tselo

Ln'onl¡c)

MINF,RAI,

IDADE(Ma)

tsi-Hb gnaissc

KlAr

biotita

l-E2f',+l-58

Wl'l7c

tsi gnaissc

K/Ar

biotit¿r

2.144.+l-@

w'r'18

Hb-tsi gnaissc

líAr

biolit.¿r

1.954+l-59

u/Tl4

tsi gnaissc

K./Ar

biotit-¿r

1.896+/-60

Bi gnaisse

IlAr

[ìi

biotita

v/Tl6

1.917+l-57

tsi gnaissc

K/Ar

biotita

1.848+1.55

wTu.

Gnaisse

l(/Ar

biotiur

1.729+l-52

wl'25

Gnaissc

I(/Ar

biotiø

1.767+l-5O

M(ì381

IVAr

bi<¡tit¡r

1.858+/-57

wt22

Rochas

rocha totâl

Rb/Sr

nrcha total

Rb/Sr

n¡cha toLrl

Gnaisse

I(/Ar
I(/Ar

H,ndcrbito

IlAr

anfibólio
biotita
biotita

eranulfticas

ur¿mto Alto
Jacarand¡i

de Passatempo

tr¿ns¿rm¿vônico

biotita

Anlìtxrlit<l

2.798+/-73(is<¡cr)

ri{.70016
2.566r/-53(istrr)
n4.70ñ.24

l.9fflr/-l08 (isocr
ri{.7æ5.5
2.ü)5+/_ó()
1.845+155

l.78tx/-s4

REF.

wü.5
rcsfriarncnto

I(/Ar

Rb/Sr

Complexo

1.999+l-ó/.)

INTF,RPRETAçAO

gnaisse

Gnaisse

(ìranulltico

I(X]AI,

MÉ,rODO

TINIDADE

wT2l

material juvenil?

wT22

rctromctamorfismo

APlTlltt

plutonismo

AI'I5

reslriamcntc¡
lr,¡nsemezônirvr

l4

Af25

2l

20

Anz
AÍ24

Lægenda da Tabela 4. I - ii- interccpto inferior; is- intercepto superior; n- wÃo inicial; rt- rocha totzrl; c<rnc.- sobre a cu¡va
Concórdia; n- núclco; isócr.- isócrona, au- amostra única,'l'F'-'l'raço dc F'issão.
Rcfcrôncia:

l-

C¿rnciro (1992);2- Nocc ( 1995); 8- Her¿ et al. (1961); l0- Quórnóncur & Vidal (1989); 12- Macha¡Jo et al.
l4 'l'cixcira (1982h 20- Fìumari et al. (1985);21-'l'¡¡ixcira et al. (1985).

(198% c 1992);

lcf Loaali'açio

no Âpêndice

4l
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2.219

a 1780 Ma (Teixeira, 1982; Fiumari et al., 1985; Carneiro'

1992) e intrusões

Ma (Fiumari et al ' 1985)'
l
graníticas pós-tectônicas tipo Alto Jacarandá, por volta de '900
do rejuvenescimento
Registra-se também a atuação do evento Brasiliano através
geográfica das idades brasilianas' no
isotópico do sistema K/Ar em biotitas. A distribuição
preferencial ao longo de faixas
âmbito deste domínio, apresent¿ tendência de concentração
Metamórfico Bonfim (Herz et al' '
estreitas, principalmente, junto à borda do Complexo

l96l; Carneiro,

1992).

listado na Tabela
O acervo geocronológico deste segmento crustal está

4'l

'

HORIZONTE
4.|.L-DOMÍNIO DO COMPLEXO METAMÓRFICO BELO
complexo Metamórfico
Neste domínio veritìca-se também, à semelhança do
plutonismo granítico de Caeté
Bonfim, a atuação do evento Rio das Velhas através do
estabilização da crosta
(2.776Ma). Magmatismo tardio, correspondendo a etapa final de
(2.712 Ma) (Machado et al'1989a'
arqueana, é representado pelo Granito Santa Luzia
1995). Contexto similar é encontrado a oeste deste
Machado

& Noce,

1993;Noceo

dois corpos granitóides:
domínio, na região de Pitangui, onde Romano (1989) caracterizou
Granito Mateus Leme, de idade 2'593
o Granodiorito caio Martins, de idade 2.755 Ma, e o
Ma (Tabela 4.2).

Belo Horizonte' um evento
Noce (1995) caracterizou no Complexo Metamórhco
Ma' um mobilizado félsico
de migma tização principal que teria ocorrido hâ 2.860
do Gnaisse Belo Horizonte com
apresentou frações de zircões com componente herdado
ainda no Gnaisse Belo Horizonte
idade mínima de 2.g22Ma. Adicionalmente, verifica-se
Rb/sr por volta de 2'630 Ma'
uma homogeneização isotópica principal no sistema
dos litotipos
O evento'Iransamazônico se manifesta através do retrabalhamento
pela idade de titanitas em 2'041 Ma
deste domínio, cujo auge metamórfico é registrado
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Tabela

4.2: Acewo

TROVFNTÊ}¡C]A

geocronológico dos Complexos Metamórf,rcos Belo Horizonte e Caeté.

I.n'ofIPO
TJNIDADE

Mf'I'OI)O
IIlI'h

MINHRAL

IDADE(Ma)

rNl'ERPRb'rA(IAO

I-OCAI.

zrncâo

2.8fÞ14/-10
2.Ml+l-5 (ü

mismatizâcão

N33B

mctamorhsmo

N33A

titanitâ

Rb/Sr

n=0,702.65

rocha total

2.630+l-l(6

cvcnto nco-arqucano
6

ri=0,7014

l(/Ar
(Ìlmplcxo
Mclamórfitxr
Bclo Horizontc

2.712+5t4 (is)

Granito Córrcgo
do Brurnado

(I/Pb

monâzita

(ìranito Mono

Pb/Ph

K-Fr:ldsp¿rt<l

da Pedm

I(/Ar

Granodiorito
Ih¡?irÁ

Gr¿nodiorito
(laio Ma¡tins

Quadrilátcrc
Ferrífenr

l.79ll+l-Xi

7.tnäo

UiPb

Rb/Sr

(hrneiro

NWdo

biotita

(ìr¿nito S¿rnta
| ¡tzi¡

Granito Gcncral

Granito Mateus

I¡mc
Granodiorito

(heté
Complcxo

Gran<xliorito

Metamórlico
C¡ctó

de baixo s¡rain
Gr¿n<xliorit<l

milonitizado
Granodiorito
milonitizado

3

2.619+l-65

(ìnaissc tsckl
Horiz.onte

RbF-.

= 2.050

titanita

=2.M5 (conc.)
2.227+149{)

hi<ltita

nrha tolal

tcú.fæsrdùn
cristaliz¡cão
meli¿morlism<r

2

cristalização

N4

cristalização (?)

N34

895

Hal-5

8m

Hal.5

n40+l-53

rcativação
mcsopruterozóica

TJlPb

:¿lñåo

2.698 +l-18

cristalização

TJ/Pb

zlfcao

2.698

+l'18

cristalização

(J/Pb

zrrcao

IlAr

biotita

Rb/Sr
T'lPb

rt-biotita

K/Ar
Rb/Sr

biotita
rt-biotita

TJ/Pb

zlrcao

Rb/Sr

rc¡cha total

Rb/Sr

rocha total

U/Pb

ruülo

T,ntiIo

N33G
N57

N4l

(]BS

8
2

25

2..593+l8/-l9 (is)

l.Tl3+l-5'7
1.8f4,

CMI

ri{J051

3

2.755+14l-13 (is't
1.745+l-64

MDI

1.9í3. ri=0.7394
crislalização

)

2.25O+l-lU

melamorlìsmo

BO2

2.130+/-l0l

metamorl-rsmo

BOI

2.ffD

metamorfismo

BOt

2.Tt6+71-6 (is)

a

2.3fi)

t2

l8

[.ege nda da Tabela 4.2- ü- intercopto inferior; is- intercepto su[rrior; n- ruÁo inici¿rl; rt- nrcha total; conc.- sobre a curva
Concórdia; n- núclco; isócr.- isócrona, au- amostra únim,'l'F-'l'raço dc Fissão.
Refcrôncias: 2- Nocc (1995); 3- Roma¡xr (l%9); 6-'l-cixcir¿ et al.
1992); l8- Olivcira & 'I'cixcir¿ (1990); 2.5- Chcmalc et al. (1993).

lcf

L<>calização no Âpêndicc

4|

(l9Xt);8- Hcrz et al. (1961); l2- Machado

et

al. (l989ac
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(Noce, 1995) e reequilíbrio isotópico do sistema Rb/Sr em torno de 1963-1864 Ma
(Romano, 1989). O processo de resfriamento marca o estágio final deste evento em torno
de 1798 a 1745 Ma.

O evento Brasiliano não afetou o sistema isotópico da área como um todo, tendo
apenas um registro de sua manifestação no Granito

Morro da Pedra com idade K/Ar

de

800 a 895 Ma (Herz et ul. ,1961).

O acervo geocronológico deste segmento crustal está listado naTabela4.2.

4.1.3- DOMÍNrO DO COMPLEXO METAMÓRFTCO BAÇÃO

Os dados radiométricos disponíveis sobre o Complexo Metamórfico Bação são
escassos (Tabela 4.3). Machado et

al. (1989a) determinaram idades transamazônicas

para

os processos metamórficos e de fusão parcial que atuaram na região SE deste complexo.
Este evento ocorreu no intervalo dc2.022 a 2.059 Ma.

Herz et al. (1961) apresentaram idades K/Ar em biotitas muito antigas para o
granodiorito Engenheiro Corrêa, com valores variando de2.510 a2.310 Ma.

4.1.4. DOMÍNIO DO COMPLEXO METAMÓRFICO SANTA NÁNN¿TRA

N

ADJACÊNCIAS

Este domínio é deficiente de estudos de sistemas isotópicos que forneçam idades

radiométricas de maior poder interpretativo. Um grande volume de determinações
disponíveis restringem-se às metodologias K/Ar e RbiSr e uma determinação Pb/Pb
(Tabela 4.4).

Mesmo assim, os resultados obtidos por Teixeira et al. (1987a) no Complexo

Metamórfìco Acaiaca demonstram, inequivocamente, com base em estudos isotópicos
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Tabela 4.3: Acervo geocronológico do Complexo Metamórfico Bação
nrovn¡¡Ê¡.¡cr¡

I,TTOTII'O
t,NIDADIT

Rochas gnmíLicar

(ìomplexo
Mctamórfico
Ìlação

K/Ar

MINERAI,

biotit¿r

IDADE(Ma)

INTERPR-ETAÇAO

Ha4

2.510

Ha4

2.310

Ha4
Ha29

7al
Anfilxrlito

II/Pb

Pesmatito
Pcgmatito

U/Pb

II/Pb
.

Gr¿nito fin<l

TI/Pb

(I/I'b

I,OCAI,

2.441J

870

Gradto xrrf

lrgenda

rr¡Éroxl

REF.

I

Hâ-3

2.059+/-ó (c<¡no.)
( 1,3% disc.)
2.030
monazita
2.022 (4Vodtsc.)
monazita
2570 (is)
z,lfcåo
2820 (is)
¡r"¿,¡¡lirnnita

mctamortis¡¡to

titarita

crist¿rlizacão (+/-)
cristalii¿ação (+/-)

t3

JDI30
idadc mín (lMts

t2

l5
JDI3I

l9

Tabela 4.3- ii- intercepto inferior; is- intercepto superior; conc.- sobre a curva C<¡ncórdia; disc.- diqrrdante.
Rcfbrôncia: tì- Hcr¿ et al. (lX:'l); 12- Machado et al. (l989ac 1992)', 19- l)clhal & Dcmaiffc (198-5).
lcf,. Localizaçãio no Apêndice 4l
<Ia

Tabela 4.4: Acervo geocronológico do Complexo Metamórfrco Santa Bárbara e regiões
adjacentes
TROVFNTÊ}IC]A

LIIOütÐ
UNIDADE

Rochas granít.ica

MÉfODO

IlAr

Complexo

Mctamórfico

linaissc graníticr

l(/Ar

Santa Bárbara

Par¿-Anlìb<¡lito

I(7Ar

Orto-Anlibolito

K/Ar

VR5A/R9/HR5

Rb/Sr

MINts,RAL

IDADL,(Ma)

biotita
biotita

810
473

biotiur

463

biotita
biotita
biotila
biotita

4&

INI'ERPRÌ'I'AÇAO

LOCAL

RLTI.

cvcnto tcrmal

Hal9
Hal0
Hal0

I

Ha6

5m

Ha7

541+l-16

VR9

516+l-22
5(D+i-15

vR10

biotit¡r
¿rnfìbólio

sl(Þ/-16

¿rnlitxilio

543+l-32

anlibólio

53+tl-4.8

VR5

anfibólio

ll04+/-3-5

VR4II

rcrcha total

(ìomplcxo
(ìanulítico

Granulitos

Rb/Sr

rocha total

Acaiaca

Granulitos

Pb/Ph

rocha total

2.01Ð(isou),

ri

0,71I

1.991+142
ri=O,7061
t.996-+4.25t-({Xl

aquccimcnto
regional

cvcr¡lofansatroùtico

rctrabalhamcnto
crustal ()m läcies

t1=8,6+/-0,1

tægenda da Tabela 4.4- n- mzã<¡ inici¿rl; isócr.- isócrona.
Rcfbrôncia: 7- Cordani ¿l al. (l9tì0a); tl- Hcrz et al. (1961):1.5-'l'cixcira et al. (1987).

lcf, Localùaçáo no Apêndice 4l

granulito

VRI9*

VRII

'7

VR27*

IR5A/R9
HE

t-5
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Rb/Sr e Pb/Pb, que houve um importante evento de retrabalhamento crustal em condições

de fácies granulito em torno de 2.000 Ma. As inferências geotermobarométricas

são

decrescentes de oeste, região de Acaiaca, para leste, região de Ponte Nova e Abre Campo,

com temperaturas de recristalização metamórfica de 700" e 900"C e pressões entre 5,6 e
SKbar a 8 e lOKbar (lìvangelista, 1985).

A atuação do evento Brasiliano neste domínio registra-se, fundamentalmente, por
processos associados aos fenômenos de resfriamento crustal. As idades
541 a 407

Ma(Herz

et

al.,

1961, Cordani et

al.,

K/Ar oscilam entre

1980a e 1980b).

4.1.5- DOMÍNIO DA REGIÃ.O MERIDTONAL DO QFe

O domínio meridional da área investigada parece constituir o palco do evento
orogênico Transamazônico. Várias determinações isotópicas Rb/Sr convergem para o
intervalo 2.212 a 1.932 Ma (Heilbron et al., 1989; Quéméneur

l99l; Noce,

1995; Figueiredo

& Vidal, 1989; Viana,

& Teixeira,1996; Teixeira & Martins, 1996) (Tabela 4.5).

Este evento manifesta-se também através de um plutonismo cálcio-alcalino, com a intrusão

de diversos batólitos graníticos como Alto Maranhão, Tabuões, Ritápolis, Campolide
Ressaquinha (Quéméneur

& Vidal,

1989; Viana,

l99l; Noce,

1995).

A idade r.rodelo Sm/l.{d (TDM) para o batólito Alto Maranhão
s¡q¡

e

é de 2.110 Ma com

de +2,45, calculado para a idade de cristalização em torno de 2.124 Ma. Este valor

é

interpretado como sendo a idade de extração do manto (Noce, 1995).

Teixeira

& Martins

(1996) encontraram o mesmo componente mantélico para o

granitóide Tabuões com t¡\kt de +0,13 e idade modelo de2.360. Em contraste, os valores
de e¡¿ são negativos para os granitóides Ritápolis e Ressaquinha, indicando componente
de derivação crustal.
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Tabela 4.5: Acervo geocronológico da região meridional da área investigada
PROVFNTÊ{(rA

LTTOI'II'O

UNIDAI)E
Gmn<xliorito de

[¿vras

SW do
Quadrilátcro

Gnmito'l'abuircs

uÉron<r
Rb/Sr

MINERAI,
r<rcha

ttfal

I(/Ar

biotita

Rb/Sr

rocha total

l-;erríl'ero

Sm/Nd(TDM
K,/Ar
Rb/Sr
Granito Riuí¡rulis

Oomplcxo
Rcssaquinha

rocha tolal

nrcha tot¡rl

Sm/Nd(lDM

nrcha krtal

Rb/Sr

n¡cha t<ltal

lm/Nd(lDM

rcrcha total

Rb/Sr

rocha krkrl

Gnaissc
Ped.

Camnllidc

Rb/Sr

nrcha total

Quad¡ilátcro
Ferrífenr

tiiPb
Sm/Nd
Baróliro Alto
Maranhão

(ìnaissc

Anfihrlito
Gnaisse

cl'DM)

T.tfcao a

titânita
nrcha total

ri=0.7041

indícios de roiuven.

-595+/-ltl
1932+120 (isæ)

n4.7025

f

,OCAT,

REF.

t-Av I

I

QV2

l0

2.ù19+l-75 (isóc)

n4,'101732
2.360 tN¿=+0.13
598

Gr95-03
cxlracão do nranto
rcsfriamcnto

l-8(A+14
ri=0,75tì4
3.140 tu¿= 6,98
2.010+l-53
rid),70t1ó

2.2-50 tx¿ =-1.6ó

Gl95-02

Grx)5-05
rctrabalharncnto
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O evento Brasiliano provocou o desequilíbrio isotópico localizado do sistema
Rb/Sr e rejuvenescimento parcial do sistema K/Ar no batólito Alto Maranhão (Noce,
1995). Sob uma perspectiva regional do Cráton do São Francisco, Teixeira &.Canzian
(1994) verificaram, neste setor, que o padrão de idades K/Ar exibido pela infra-estrutura
do antepaís é muito semelhante aos dos cinturões neopreoterozóicos adjacentes (Alto Rio
Grande e Araçuaí). Isto significa, na visão dos autores, que os episódios tectônicos do
evento Brasiliano chegaram a envolver as rochas do embasamento das bordas do antepaís.

O acervo geocronológico deste segmento crustal está listado na Tabela 4.5.

4.1.6- DOMÍNIO DAS ROCHAS SUPRACRUSTAIS DO QFe

Thorpe et al. (1984) apresentam idades modelos de galenas de depósitos auríferos

do Supergrupo Rio das Velhas, situadas a norte do Quadrilátero Ferrífero. As idades
situam-se no intervalo de2.770 a 1.935 Ma, com concentração em torno de 2.550 Ma e
2.415 Ma. Na concepção dos autores, estes valores revelam não somente a idade arqueana
para o Supergrupo Rio das Velhas, como t¿mbém a superposição de processos tectônicos
do Proterozóico.

O vulcanismo félsico do Supergrupo Rio das Velhas tem idade de 2.776 Ma e é
contemporâneo ao plutonismo granítico dos Complexos Metamórficos de Caeté (Machado
et

a\.,1989a, 1992) e de Bonf,rm (Carneiro, 1992' Machado & Carneiro,1992). Machado

et al. (1992) sugerem a existência de uma crosta continental mais antiga que 2.776 Ma no

Quadrilátero Ferrífero, com base em zircões herdados com idade de 3.029 Ma.

Duas isócronas Pb/Pb em rocha total foram obtidas por Babinski et al. (1991

e

1995) em rochas carbonáticas do Supergrupo Minas. Para as rochas carbonáticas da
F-ormação Gandarela a idade Pb/Pb obtida é de 2.420 Ma. Esta idade é interpretada como

sendo a idade do evento deposicional da unidade carbonática. Por outro lado, as razões

isotópicas Pb/Pb em mármores do Grupo Piracicaba forneceram idade de 2.050 Ma.
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Tabela 4.6: Acervo geocronológico das rochas supracrustais do QFe.
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Segundo os autores, este valor evidencia a imposição do metamorfismo relacionado ao
evento Transamazônico.

Machado et ul. (1989a

e 1992) obtiveram, em um zircão euédrico, extraído

de

uma metagrauvaca do Grupo Sabará, uma idade U/Pb concordante de 2.125 Ma. Esta
idade é interpretada pelos autores como sendo a idade máxima para a sua deposição.

As idades mínimas U/Pb dos zircões detríticos, provenientes dos quartzitos do
Grupo ltacolomi, variam de 2.059 a 2.157 Ma. Estas idades sugerem que os zircões

detríticos desta unidade são derivados de fontes geradas durante a orogênese
Transamazônica (Noce, 1995; Machado et al. , 1996b).

Análise Smi'NId de granada, moscovita e rocha total, em xistos do Grupo Sabará,
da auréola metamórfica de

lbirité (Evangelista et al., 1992), resultou em uma isócrona com

idade de 2.095+65 Ma (Marshak et al. (1997). Estes dados são interpretados como a idade

de geração das auréolas, que estariam associados à manifestação do evento
Transamazônico (Alkmim et al., 1994).

O acervo geocronológico K/Ar é escasso nas rochas supracrustais. Os poucos
dados existentes evidenciam

o

rejuvenescimento causado pela atuação do evento

Brasiliano. As idades variam de 407 a 483 Ma (Cordani et al., 1980b). Reatirações de
falhas e zonas de cisalhamentos são comuns e se associam a este evento por volta de 596

Ma (Noce, 1995).

O acervo geocronológico das unidades supracrustais está listado na Tabela 4.6.

4.2- GEOCRONOLOGTA pOR EVAPORAÇÃO rÔNrCA EM ZrRCÃO

Foram selecionadas sinco amostras para determinações de idades Pb/Pb pelo
método de evaporação em zircões de gnaisses e granitóides do Complexo Metamórfrco

ro

)f/

)Kç
:ú=o /
ll-oV

1 ./'-/'

o

o

S. J.

IÞl Rci

FICURA 4.1- Mapa de localização das amoshas analisadas pelo método Pb/Pb.
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Bação e granitóide pegmatítico encaixado na unidade basal do Supergrupo Minas (Figura
4.1).

As amostras analisadas são:

BRZT- granito milonítico do Complexo Metamórfico Bação - CMB;
BRZ 8- dique de granito intrudido no granito (BRZ 7) do CMB;
BRZ 4- gnaisse milonítico do Complexo Metamórl'ico Bação;

BRZ l9- dique de granito intrudido no gnaisse do CMB;
BRZ 2l- pegmatóide de grão fino intrudido na Formação Moeda.

4.2.r- DESCRTÇÃO nAS AMOSTRAS E RESULTADOS.

A descrição destas amostras encontra-se ao fìnal do texto, no Apêndice 2 deste
trabalho.

Amostra BRZT

Possui duas populações de zircões distintas quanto a elongação: uma de prismas

médios a longos (razão de forma - rF3:1) e outra de prismas curtos

(rt4:3).

Os zircões

são euédricos, com cor variando de rosa a castanho. Os cristais são transparentes e
apresentam, em geral, pequenas inclusões escuras. Presença de microfraturas foi observada
em lupa de luz transmitida.

Foram analisadas sete amostras de zircões euédricos, das quais foram
selecionadas apenas três delas para a obtenção de idade platô: BRZ7|L,BRZ7|4 eBRZT|T

(Figura 4.2).O zircãoBRZ7|2 corresponde a uma análise multigrão de zircões da fração
magnética

Ml

na qual obteve-se 42 blocos de dados. Nas análises monozircãoBRZll4 e

48a

7+8 Ma

7

3000

s

t
ü

I

I

2600

^l*

*t'''t

***+t**+lt*++l'.

l

'l*t*

rlrl
I . +i' I I

t
I'

+l
II

'l

t

I

2200

4

2

7

Numero de blocos

FIGURA 4.2- Diagrama idade vs. número de blocos de razões isotópicas do Pb para zircões da
arnostra BRZ 7. Legenda: símbolo círculo cheio- blocos incluídos no cálculo da idade e símbolo
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49

BRZ717, correspondentes à fração magnética M2, obteve-se

l9 e l0 blocos de dados,

respectivamente.

As razões isotópicas ¿s

207p6¡206pU dos zircões das frações analisadas

forneceram um platô definido através de

3l

blocos de dados. A idade platô é 2567+l-8 lvla'

(Figura 4.2). Esta idade corresponde à idade mínima de cristalização dos zircões
analisados e interpretada como a idade de colocação do corpo granítico.

Amostra BRZS

Macroscopicamente, é muito semelhante à amosffa BRZT sendo distinguidas duas
populações de zircões: uma de zircões com prismas longos

(rË3:l)

e outra de zircões com

prismas curtos (rf:3:2). Os cristais são euédricos, transparentes, de tonalidade rosada. Em
lupa de luz transmitida, as bordas do cristal são, em geral, translúcidas sugerindo um grau
de metamitização. Os núcleos dos zircões maiores mostram-se transparentes. São comuns
a presença de pequenas inclusões escuras e de

microfiaturas.

Foram analisados onze zircões desta amostra, dos quais foram utilizados apenas
três para a obtenção da idade platô (BRZ 7, 9 e

l0; Figura 4.3).

BRZS/7 constitui uma

análise multigrão da fração magnética M4. São zircões euédricos, de prismas curtos, razão

de forma 5:2, sendo transparentes com cor rósea. Foram obtidos

l0 blocos de dados.

Bp.Z$|} e BRZS/I0 constituem análises de monozircão da fração magnética M4' São
cristais euédricos, transparentes a translúcidos, com prismas médios

(rt2:l),

cor rósea a

castanho claro. Os números de blocos de dados obtidos foram, respectivamente, I

I e l5

blocos.

As razões isotópicas ¿s207p6f206Pb, dos zircões analisados, definem uma idade

platô de 2555+l-24 Ma, com l8 blocos de dados (Figura 4.3). Esta idade corresponde

à
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FIGURA 4.4- Diagrama idade vs. número de blocos de razões isotópicas do Pb para zircões da
amostra BRZ 4. Legenda: símbolo círculo cheio- blocos incluídos no cálculo da idade e símbolo
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idade mínima de cristalização dos zircões analisados e é interpretada como a idade de
intrusão do corpo granítico.

Amr¡stru BRZ4

Os zircões da amostra BRZ4 são euédricos, transparentes, com prismas médios a

longos, de cor castanha a amarela, apresentando microfraturas. Os resultados das sete
amostras analisadas não possibilitaram a determinação da idade platô, em razão do número

insul.rciente de blocos e da elevada quantidade de Pb nos domínios não-cristalinos. Todos

os zircões analisados mostraram aumento progressivo das razões 207pUl206Pb (Figura

4.4) cuja idade média (2.742+63 Ma) não tem significado geológico. Uma estimativa de
idade é feita pela análise do zircão BRZ4/3 que indica uma idade mínima de cristalização
de 2972+l-56 Ma (Figura 4.5), porém com apenas dois blocos.

Amostra BRZI9

Foram separadas quatro populações de zircões: a) zircões euédricos, translúcidos,
de cor rósea, subequidimensionais (rf=2:l ) grandes; b) zircões euédricos, transparentes a

translúcidos, de cor rósea, com prismas longos a médios

(rt7:2)

e pequenos; c) zircões

euédricos, transparentes, de cor rósea, com prismas curtos a médios
arredondadas; d) zircões euédricos, com prismas médios

(rf:2:l ) e arestas

(rf:5:2) e grandes, apresentando

possíve I sobrecrescimento.

Foram analisados nesta amostra oito zircões, sendo que apenas três deles
fomeceram dados para o obtenção de idade mínima de cristalização. Os zircões BRZlgl3,

BRZl9l5 eBRZIgl8 (Figura4.9) tem um comportamento semelhante entre si sendo

que,

aproximadamente, 80% dos blocos apresentavam valores crescentes das razões
207pA206Pb e não foram considerados nos cálculos. BRZlgl3 é uma análise multigrão de
zircões do grupo b. São zircões euédricos, transparentes. com prismas longos

(rt7:2),

de
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FIGURA 4.7- Diagrama idade vs. número de blocos de razões isotópicas do Pb para o zircão da
amostra BRZIg/5. Legenda: símbolo círculo cheio- blocos incluídos no cálculo da idade e símbolo

(X)- bloco excluído do cálculo da idade.
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cor rósea. Os 28 blocos analisados permitiram a dcterminação da idade platô em torno de
2649+l-13 Ma (Figura 4.6). O zircão BRZI g/5 constitui uma análise multigrão

do

grupo

b. Os cristais são euédricos, transparentes, com prisma médio (rf:2:l ) e cor rósea. O
comportamento da razão207p6¡206Pb sugere um platô em torno rJe27l6+/-15 Ma com
blocos (I.-igura 4.7).

JíL

a análise

5

BRZIg/8 é de uma fiação multigrão de zircões do grupo

b, que são euédricos, prisma médio

(rf:2:l ), translúcidos, cor rósea (lìigura 4.8) apresenta

essa tendência de platô cm torno de 2695 + /-

l9 Ma com 7 blocos'

Estes zircões analisados em conjunto, mostram-se coerentes, c fbrnecem uma
idade mínima de cristalização de 2ó82+l-43 Ma (Figura 4.9). Por outro lado, o diagrama
mostra a heterogeneidade da população de zircões desta amosfia evidenciando, inclusive, a

indicação da presença de zircões herdados com idades superiores a 2900 Ma (zircão

BRZlgl2 e l9l4 Figura 4.9), provavelmente oriundos da rocha cncaixante do dique BRZ
19.

Amostru BRZ2I

Possui uma população de zircões bastante heterogênea com pelo menos cinco
grupos distintos: a) zircões euédricos, transparentes, com prismas longos

(rf:3:l),

de

tonalidade rosada; b) zircões euédricos, transparentes a translúcidos, com prismas curtos

(rf:3:2), de tonalidade rosada; c) zircões subédricos, com prismas médios (rf:2:l a 3:ll,
levemente translúcidos, de aspecto corroído e subarredondado; d) zircões subédricos, com
prismas longos (rÈ3:l ), transparentes, de aspecto corroído e subarredondado em forma de
gota; e) zircões euédricos, com prismas médios a longos (rÊ=2:l ), com borda metamítica,

com cristais grandes. Dentre as 2l análises realizadas nestes grupos de zircões, apenas o
zircão BRZ21|17 (grupo d) f'orneceu uma idade platô de 2608+l-24 Ma, com 8 blocos de
dados (Figura 4.10). É interpretada como a idade mínima de cristalização desse zitcão.
Este zircão possivelmente f'oi herdado do corpo granítico pré-Minas Salto do Paraopeba
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amostra BRZI9/8. Legenda: símbolo círculo cheio- blocos incluídos no cálculo da idade e símbolo
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que ocone nas imediações da amostra

BRZ2l. A sua idade U/Pb em zircão

é de 2.612 Ma

(Noce, 1995).

Um panorama comparativo dos vários zircões analisados pode ser visto no
204Pb,
diagrama da figura 4.1 I . Em geral, os zircões apresentam uma grande quantidade de

acima do valor limite admitido para a inclusão do dado no cálculo da idade. Ademais
observa-se um comportamcnto ascendcnte clas razõcs 207p6¡206Pb com o incrcmcnto da
temperatura, sem a definição de um platô.

4.3- GEOCRONOLOGIA

K/Ar

4.3.1- DESCRIÇÃ,O OAS AMOSTRAS E R-ESULTADOS

Foram selecionadas treze amostras de rochas miloníticas para determinações
isotópicas pelo método K/Ar em biotitas e hornblendas, representativas dos diferentes
compartimentos estruturais da área investigada (Figura 4.12). A descrição destas amostras

juntamente com a situação no contexto do arcabouço estrutural regional encontra-se ao
final do texto, no Apêndice 2 da tese.

Os resultados K/Ar, obtidos a partir dos concentrados provenientes destas
amostras, estão sumarizados na Tabela 4.7. Observam-se três grupos de idades K/Ar. O

primeiro gilpo, mais numeroso, se concentra em torno de 740 a 470 Ma. O segundo

grupo situa-se entre 1.000

a 1.225 Ma e o terceiro refere-se a uma única idade

transamazônica de 2.018 Ma obtida em anfibólio contido numa amostra situada a oeste do
QFe.

Dentre as idades K/Ar do primeiro grupo, os dados obtidos mostram um
rejuvenescimento isotópico durante o ciclo orogênico Brasiliano na parte oriental do QFe,
indicado pelas biotitas e anfibólios, com idades situadas no intervalo de 465-600 Ma, para
os primeiros, e entre 500-650 Ma, para os últimos. As idades de 470 Ma, fornecidas por
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FIGURA 4.10- Diagrama idade vs. número de blocos de razões isotópicas do Pb para o zircão da
amostra BRZ 21117. Legenda: símbolo círculo cheio- blocos incluídos no cálculo da idade e
símbolo (X)- bloco excluído do cálculo da idade.
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duas moscovitas, são coerentes com as idades mais jovens obtidas nas biotitas. As idades

obtidas nos anfibólios são sempre mais antigas do que as obtidas nas biotitas, mostrando
uma diferença, em geral, entre 30 e 50 Ma, possibilitando assim avaliar a velocidade de
resfiiamento da região, apesar do volume ainda insuficiente de dados. Os valores obtidos
para velocidade de resfiiamento situam-se na faixa de 5o-8"CMa-l. Apenas a amostra
IR383B forneceu resultado discrepante de 3oCMa-r.

Sistematicamente, na parte oeste do QFe, as idades são mais antigas, com
preservação mesmo de idade transamazônica em anfibólio da amostra de anfibolito da
região de ltaúna. A biotita desta mesma amostra forneceu idade de 1.134 Ma, a qual pode

corresponder ou a um valor intermediário produzido pelo rejuvenescimento do ciclo

Brasiliano ou até mesmo corresponder o registro do ciclo Uruaçuano. Semelhante
interpretação é atribuída 'as idades intermediárias do segundo grupo. Detalhes da
interpretação tectono-estrutural podem ser apreciadas no capítulo 6, itens 6.6,6.6.1 e 6.7.
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FIGURA 4.12- Mapa de localização das amostras analisadas pelo método K/Ar.
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ESTRUTURAL
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v

TECToNICA

Este capítulo apresenta os dados geológico-estruturais da úrea investigada
divididos em domínios, e.struturalmente futmogêneos. Aptis a descrição geométrica dos

dados, é
co

uma unalise cinematica

feita

mpart iment o s

es

e uma caracterização tectônica dos

truturais.

5.I- GENERALIDADES

O levantamento geológico-estrutural foi realizado a partir de uma base geológica
disponível que consistiu de:

- Mapas geológicos do Quadrilátero Ferrífero (USGS/DNPM 1969) em escala I:25.000
(25 mapas);

- Mapa geológico

út Quaclrilútero Ferrífero (USGS/DNPM

- Mapas geokigicos da CPRM em escala

l:

1969) em escala I : 150.000;

100.0()0 (Folhas Barbacena, Mariana, Ponte

Nova, Rio Pomba e Lima Duarte);
- Mapa geológico em escala

I:

150.000 (Fiumari e colahs. inéditQ;

- Mapa geolrigico da região de Bom Sucesso em escala
1983; Quéméneur

l:

100.000 (Quéméneur & Baraud

& Garcia 1993);

- Mapa geológico da região de Conselheirc Lafaiete-Queluzito em escala I:100.000 (Sad
et

al.,

1983);
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FIGURA 5.1- Mapa de articulação dos projetos de mapeamentos geológicos em escala l:10.000
@EGEOruFOP). Legenda: l- Nalini (1990); 2 e 3- Projeto Sinclinal Gandarela (Chemale & Endo,
1990); 4- Projeto Sinclinal Alegria (Endo & Chemale, l99lb); 5- Projeto Anticlinal de Mariana

& Brito, 1992; Fonseca & Sarno,1992; Eleutério, 1992);6- Projeto Sinclinal Dom
Bosco (Albanese & Flores, 1993; Passos & Pineda, 1993); 7 e 8- Projeto ltacolomi (Rodrigues &

(Massucato

Silva, I 992; Ferreira

E¿

Lazanni, I 993).
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- Mapct geológico Setor G da Geotansversal E-ll/, escctlu l:250.000, DNPM/EFMOP
(Lima et al., 1972);

- Mapas geológicos em escala l:10.000 relativos aos projetos de mapeamento geológico
(DEGEO/UFOP)- Trahalho Final de Graduação (Figura 5.1).

Além disso, foram utilizadas cartas digitais P&B TM-Landsat (banda 5) para
interpretação e análise dos principais lineamentos (falhas e zonas de cisalhamentos) e
haços de foliação. A figura 5.2 mostra a articulação dos levantamentos geológicos e cartas

digitais TM-Landsat.

s.2-

coNcErros BÁsrcos soBRE DEFORMAÇÃO
Nas últimas décadas, a geologia estrutural experimentou grande avanço

principalmente no campo relativo aos processos

e mecanismos de nucleação e

desenvolvimento de estruturas e seu significado cinemático. Estas estnrturas são os

chamados indicadores cinemáticos, cujo entendimento tem propiciado melhor
compreensão sobre a construção de edificios orogenéticos e desenvolvimento de cinturões

de cisalhamento. Entretanto, ainda existe a tendência a se aplicar, isoladamente, as
definições clássicas da mecânica do contínuo sobre deformação que são o cisalhamento
simples, o cisalhamento puro e a rotação rígida de corpos em terrenos geologicamente
complexos, em geral multideformados.

Nos parágrafos que se seguem, os conceitos básicos sobre fluxo deformaciorral,
deformação progressiva, estruturas indicadoras de movimento - indicadores

cinemátit i -

acompanham de perto as seguintes referências: Ramsay (1967,1980), Elliot (1972),

Ramberg (1975), Ramsay

&

Huber (1987), Lister

& Williams

(1983), Sanderson &

Marchini (1984), Barker (1990); Hanmer & Passchier (1991), Simpson & De Paor (1993),

Tikoff & Teyssier (199a). Os termos como reativação, no sentido White et al. (1986),
Machado & Endo (1994) e Holdsworth et al. (1997) e superposição cinematica, no sentido
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FICURA 5.2- Mapa de recobrimento de imagens de satélite TM-Landsat e articulação dos
levantamentos geológicos. Legenda: l- Dorr (1969);2- Programa de Levantamento Geológico
Brásico

- Projeto Barbacena (CPRM, Folhas Lima Duarte, Barbacena, Rio Espera, Mariana e Ponte

Nova);3- Fiumari e colaboradores (inédito); +- Quéméneur & Baraud (1983) e Quéméneur &
Garcia (1993); 5- Pinto & Duarte (1977);6- Lima et al. (1972);7- Romano (1989);8- Cameiro
(1992);9- Dehler (1996); l0- Valeriano (1985); I l- Noce (1987); 12- Cavalcante etal. (1979).
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de Machado

&

Endo (op. cit.), Wennberg (1996) e Butler

&

Freeman (1996) serão

comumente empregados. Conceitos gerais sobre análise tectônica têm como guia Howell

(lees).

No Apêndice 3 encontra-se a nomenclatura adotada nesta tese e no Apêndice
coordenadas geográficas -

UTM

I

as

das estações geológicas levantadas no projeto.

5.3. COMPARTIMENTOS ESTRUTTJRAIS

Para descrição e apresentação dos dados estruturais, dividiu-se a região do
Quadrilátero Ferrífero e áreas adjacentes em quatro compartimentos, com base em critérios
de homogeneidade geométrica e cinemática de seus elementos estruturais.

A figura 5.3

mostra a distribuição de cada compartimento, o LESTE, CENTRAL, OESTE e StlL. A
passagem entre os compartimentos adjacentes se dá de forma contínua e progressiva.

Cada compartimento, por sua vez, será subdividido em domínios estruturais, em
relação aos quais será efetuada uma descrição detalhada dos seus elementos estruturais,

acompanhada

de

ilustrações e diagramas pertinentes.

Ao fìnal da descrição de cada

compartimento, far-se-á a interpretação cinemática parcial de cada domínio estrutural.
Cabe ressaltar que, devido à escala desta investigação, simplificações substanciais foram

introduzidas, porérn sem prejuízo para a interpretação estrutural e da tectônica geral do

domínio analisado. Complexidades estruturais de natureza geométrica e cinemática, em
escalas maiores, são esperadas, porém elas podem ser entendidas e correlacionadas através

do princípio de simetria de estruturas tectônicas (e.g. Turner, 1957; Turner & Weiss, 1963;
Simpson & De Paor, 1993).

s.3.1- DESCRTÇÃO n CARACTERÍSTTCAS GERATS DOS COMPARTIMENTOS

O compartimento LESTE corresponde a região de atuação do evento mais jovem
com transporte de massas para oeste, cuja organização estrutural e estilo deformacional se
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FIGURA 5.3- Mapa de articulação dos compartimentos estruturais da iárea investigada. lCompartimento Sul; 2- Compartimento Oeste; 3- Compartimento Central; 4- Compartimento
Leste.
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assemelha a de um cinturão de dobramentos e cavalgamentos como postulado por Marshak

& Alkmim

(1989). Entretanto, no detalhe, observa-se que esta deformação é bastante

complexa e heterogênea, possibilitando a preservação de estruturas mais antigas, de várias

gerações.

A

natureza destas heranças estruturais tem origem tanto em regime

compressional quanto extensional. Neste compartimento predominam as direções
estruturais NE-SW, NW-SE e N-S. Esta última direção reflete a direção dos planos de
anisotropia mais antiga do embasamento Arqueano.

O compartimento OESTE é região de ocorrência das estruturas mais antigas,
poupadas, em sua maior extensão, pelo evento Brasiliano. Tem como característica

principal o desenvolvimento em regime dúctil de zonas de cisalhamento ao longo das
superficies de contato entre as unidades supracrustais (Rio das Velhas e Minas) e os
complexos metamórficos (Bonfim e Belo Horizonte).

O compartimento SUL apresenta características nitidamente contrastantes em
relação aos demais, com predomínio de foliações miloníticas e/ou gnáissicas de alto
ângulo de caráter direcional.

Finalmente, o compartimento CENTRAL representa a região de transição entre os

compartimentos mencionados. O meridiano 43"55' serve como limite oeste aproximado
deste com o compartimento ocidental. Em geral, é possível identihcar e caracterizar as
relações de superposição estrutural entre os estilos de cada compartimento.

5.3.2- COMPARTIMENTO SUL

O compartimento SUL abrange dois segmentos crustais distintos: o segmento dos

Complexos Metamórficos Bonfim e Campo Belo, a NW, e o segmento abrangendo o
Grupo Barbacena e o Complexo Mantiqueira, a sul. Corresponde, em sua maior extensão,
à porção não contemplada pelo levantamento geológico do Convênio DNPM/USGS. Por

outro lado, vários trabalhos de mapeamento, em diversas escalas, foram desenvolvidos
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neste segmento pelas universidades e por orgãos govemamentais

(c.g, Pires, 1977; Sad er

a1.,1983; Trouw et al.,l983a e 1986; Fiumari et a\.,1985; Valeriano, 1985; Quéméneur,

1987; Noce, 1987; Seixas, 1988, Dehler et

ql.,

1995; Dehler, 1996; Ribeiro, 1996;

Paciullo, 1997). Neste compartimento, os litotipos correlacionáveis aos Supergrupos Rio
das Velhas e Minas apresentam-se em estreitas exposições, tectonicamente segmentadas,
segundo a direção geral NE-SW e mergulhos de moderado a alto para SE. Estruturalmente,
o tipo predominante de defbrmação é direcional.

Litologicamente, o compartimento abrange, a sudeste da linha demarcada pelas
localidades de Cipotânea-Barbacena, uma estreita faixa do Complexo Metamórfico
Mantiqueira. Compõe-se, predominantemente, de gnaisses de composição granodiorítica,
com estrutura finamente bandada, em geral milonitizados, contendo mobilizados quartzofeldspáticos, juntamente com migmatitos, gnaisses homogêneos e intrusões graníticas (e.g.

Viana, l99l:' Figueiredo & Teixeira,1996). A direção geral é NE-SW, na parte sul, com

inflexão para N-S em seu segmento setentrional. Os mergulhos são elevados e
cinemática direcional.

a

A norte, este compartimento é dominado pelas rochas do Grupo

Barbacena. Predominam gnaisses de composição granodiorítica, bandados, milonitizados,
sendo comum a presença de mobilizados quartzo-feldspáticos, ao lado de intercalações

estreitas de faixas de rochas metaultramáficas (serpentinitos e talco-xistos), anfibolitos,

gonditos, filitos grafitosos, quartzitos, quartzo-xistos (e.g. Pires, 1977; Sad e/ al, 1983;

Trouw et aI.,1986; Quéméneur, 1987; Noce et a\.,1987; Fortes

& Laranjeira,

1987;

Seixas, 1988). Rochas dos Complexos Metamórficos Bonfim e Campo Belo dominam o

cenário noroeste da ârea, sendo constituídos por gnaisses, migmatitos e granitos
porfiríticos. Faixas estreitas de quartzitos e Itabiritos formam um alinhamento de direção
NE-SW, que se estende de Lavras, a sudoeste, até Jeceaba, a nordeste, por mais de l00km,
indo conectar-se com a aba oeste do Sinclinal Moeda. No extremo sudoeste, localiza-se o
segmento mais possante e contínuo de unidades dos Supergrupos Rio das Velhas e Minas,

formando a Serra de Bom Sucesso, onde afloram quartzitos sericíticos, itabiritos, xistos e

metaultramáficas. Diversos corpos de rochas de composição granítica encontram-se
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FIGURA 5.4- Mapa de domínios estruturais do Compartimento Sul.

l-

Domínio Meridional;2-

Domínio Central; 3- Domínio Setentrional Noroeste - NW; 4- Domínio Setentrional Nordeste NE. ERM- Entre Rios de Minasl CAN- Catas Altas da Noruega; OB- Ouro Branco.
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alojados ao longo de descontinuidades NE-SW e E-W, formando um Complexo Granítico
de idade transamazônica (cf, Fiumari et al., 1985; Quéméneur

& Vidal, 1989; Heilbron ø

at.,1989; Noce, 1995; Teixeira & Martins, 1996). Ocorrem ainda, os metassedimentos dos
Grupos São João del Rei/Andrelândia (quartzitos, f,rlitos, biotita-xistos e calcários), que
recobrem em discordância as unidades mencionadas, sendo entretanto restrito na porção
sul do compartimento.

Este compartimento pode ser dividido, estruturalmente, em quatro domínios:
Meridional; Central; Setentrional NE e Setentrional NW (Figura 5.4).

5.3.2.I- DOMÍNIO MERIDIONAL

O domínio MERIDIONAL representa uma estreita faixa situada a sul do paralelo
de Lavras. Compreende, basicamente, unidades dos Grupos Barbacena e São João Del

Rei/Andrelândia. O trend estrutural NE-SW da infra-estrutura, do domínio Central, ao
adentrar para este domínio começa sofrer inflexões para W, acentuando-se ao limiar do

paralelo de Lavras para sul. Estas inflexões se devem a um componente de movimentação
dextral que doravante designaremos de Zona de Inflexão de Ifutinga (Figura 5.5).

O estilo estrutural que domina o cenário da cobertura metassedimentar do Grupos
São João Del Rei/Andrelândia é de dobramentos e cavalgamentos com vergência para

NW-NNV/ em estreita associação com zonas de cisalhamentos dúcteis direcionais,
dextrais de alto ângulo. Estas zonas de cisalhamento apresentam orientação E-W, são
descontínuas, discretas e situam-se numa faixa ao longo do paralelo de ltutinga, que

sofrem uma inflexão, na altura de Barbacena, para NE-SW. Constituem reativações da
zona de inflexão de Itutinga. O conjunto é interceptado por estruturas de alto ângulo

direcionais, dextrais NE-SW, que posteriormente foram reativadas sinistralmente. O
representante mais expressivo desta descontinuidade é a Zona de Cisalhamento Três
Corações (Figura 5.5). As unidades cavalgantes apresentam mergulhos para sul e sudeste

com valores baixos a moderados. Os quartzitos determinam uma topografia mais elevada
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FIGURA 5.5- Esboço geológico da região de Lavras mostrando a inflexão da foliação gnáissica do

ZllT- Zona de Inflexão de ltutinga. l- Rochas gnáissicas com o traço
da foliação; 2- Rochas do tipo greeßtone; 3- Granito Bom Sucesso de idade arqueana; 4Supergrupo Minas; 5- Granitos Paleoproterozóicos: T- Tabuões, R- Ritápolis, L- Lavras, PPerobas, I- Itutinga; 6- Grupos São João del Rei/Andrelândia; 7- Foliação gnáissica (a) e
Grupo Barbacena. Legenda:

xistosidade (b). CMM- Complexo Metamórfico Mantiqueira; ZCTC- Zona de Cisalhamento Três
Corações com componente de deslocamento sinistral superpondo à dextral;

Pl-

Posição do perfil

geológico da Figura 5.10; P2- Posição do perfil geológico da Figura 5.15; SOG- Serra do Ouro
Grosso. Localidades: IB- Ibituruna; BS- Bom Sucesso. Diagrama estereográfico mostranCo a
rotação da foliação gnáissica e lineação de estiramento mineral em rochas do Grupo Barbacena.
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para a região e os

filitos, xistos, granitos e gnaisses milonitizados correspondem às partes

de menor elevação.

ESTRUTURAS PLANARES E LINEARES

Na região de ltumirim e ltutinga, a estrutura sedimentar ainda preservada nos
metassedimentos do Grupos São João del Rei/Andrelândia é o bandamento granulométrico

e/ou composicional, comumente observado nas unidades quartzíticas. Paralelamente a este

bandamento granulométrico e/ou composicional (Ss), associa-se uma foliação tectono-

metamórfica (Stm") com características de xistosidade definida pela orientação
preferencial de sericita e quartzo. Esta foliação constitui a trama planar mais proeminente e
consistente em todo o domínio. Na região de Itumirim e ltutinga a orientação geral de Stmn
é de 175o154" (Figura 5.6).

A foliação Stmn//S6 pode evoluir para uma foliação milonítica (Sm")

nas zonas de

maior intensidade de deformação. Neste caso é comum a nucleação de dobras (ß")
assimétricas. As xistosidades plano-axiais (S") são muito raras, podendo ser observadas

apenas em zonas de charneiras de dobras (ß") da fase principal com a orientação
assumindo posição subparalela à Stmn.

A foliação milonítica (Sm,)

se desenvolve, principalmente,

junto à interface com

o embasamento e nos deslocamentos interestratais. Em geral, apresenta mergulhos baixos
da ordem de 20o para sul, tendo duas direções preferenciais a E-W e a NE-SV/ (Figura
5.7). Sobre as foliações Smn e Stmn, associam-se duas lineações de estiramento mineral de

orientações distintas, fazendo um ângulo de 50" a 60" entre si. Estas duas lineações

coexistem nos quartzitos da Serra de Ouro Grosso, em ltutinga. A primeira

-

Lemn-¡

apresenta caimentos suaves para sul com atitude média de 175"/l8o (Figura 5.8). Esta

mesma lineação encontra-se também registrada nos calcários e xistos da Serra de Ijaci,
situada a 6 Km a norte de Lavras, constituindo a trama linear predominante (cf. Dehler

ø

ó0a

FIGURA 5.6- Diagrama estereográfico da foliação

tectono-

metamórhca (Stm) paralela ao bandamento sedimentar e lineação
mineral (Lmn) nos quafizitos e filitos dos Grupos São João del Rei e
Andrelândia, região de ltutinga e Itumirim. lsolinhas (Stm): 1.2.4.
9, ll, 17, 21olo; Número de medidas de foliação: 77; Máximo:
175"154"; Número de medidas de lineação: 55.

FIGURA 5.7- Diagrama estereográfico da foliação milonítica (Smn)
e lineação mineral (Lmn) e/ou estiramento rnineral (Lemn) nos
metassedimentos dos Grupos São João del Rei e Andrelândia, região
de ltutinga e Itumirim. Isolinhas (Smn): 1,2,7, 12, 15, l9%o;
Número de medidas de foliação: I l0; Mríximo 172"122"; Número
de medidas dc lineação: 49.

FIGURA 5.8- Diagrama estereográfico da lineação mineral e de
estiramento mineral (Lemn-l) nas Serras de ljaci e de Ouro Grosso.
Número de medidas: 30. Atitude média: 175"/18'.
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al., 1995; Dehler, 1996). A manifestação da lineação Lem*¡, com orientação N-S,

se

restringe a estas duas serras. Por outro lado, a segunda lineação - Lemn , com atitude média

de l20"ll5o, predomina no restante do domínio. Localmente, a lineação - Lemn assume
orientação com baixas obliqüidades sobre a foliação

SÍln, verticalizada. Isto ocorre devido

aos processos de reativação de descontinuidades do embasamento ocorridas durante a fase
de deformação Dn. Estas movimentações têm componente direcional, dextral.

Neste ponto, cabe fazer um breve comentário sobre anatureza e a relação entre os

diferentes tipos de foliação e as estruturas tectônicas. Algumas dificuldades surgem na
análise de determinadas foliações secundárias, gerando interpretações equivocadas quanto

à origem e seu significado tectônico. Estas feições são as orientações preferenciais de
minerais metamórficos, dispostos em arranjo monoclínico ou ortorrômbico, paralelamente
ao bandamento composicional. Exclui-se deste contexto a foliação de natureza diagenética

comumente desenvolvida em rochas de grão fino, especialmente, pelitos. As relações
genéticas da clivagem e/ou xistosidade com as dobras e cavalgamentos são de longa data
reconhecidas e foram aprimoradas, especialmente na década de 70, com a intensificação
das investigações realizadas em terrenos de baixo grau metamórfico, sobretudo nos Alpes
e Apalaches (e.9.

Boyer & Elliot, 1982; Jamison, 1987).

O problema principal surge quando a foliação tectono-metamórfica é concordante

com o bandamento composicional e aliado a isto ocone a ausência de zonas de charneira
de grandes dobramentos, além de critérios geoptais. A primeira hipótese, muitas vezes

utilizada, é inferir um dobramento recumbente de caráter isoclinal que ffaz em seu bôjo a
associação com elevada intensidade de deformação

e

deslocamentos horizontais

expressivos, comumente implicando em estruturas semelhantes

a

nappes. Esta

interpretação é possível, porém precisa ser demonstrada, pois traz sérias implicações na
evolução tectônica de qualquer segmento crustal. Alternativamente, têm sido reconhecidos
e documentados deslocamentos plano-paralelos ao contato entre camadas ou ao longo de

camadas incompetentes, a exemplo do que ocorreu no Jura, onde uma seqüência de
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FIGURA 5.9- Diagrama estereográfico de superficies axiais e eixos
de dobras ßn assimétricas, com padrão em "2" o nos
metassedimentos dos Grupos São João del Rei e Andrelândia
região de Itutinga e Itumirim. lsolinhas (superficie axial): 2,'l,ll,
15, 20o/o; Número de medidas: 49; Mriximo: 174"163"; Eixos de
dobras: 59.
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FIGURA 5.10- Perfil geológico N-S através das Serras de Ouro Grosso, Campestre e Carrancas.
Legenda: l- Gnaisses miloníticos do Crupo Barbacena; 2- Filitos; 3- Quartzitos; 4- Granitóide
Itutinga; 5- Traço da foliação. ZCTC- Zona de Cisalhamento de Três Corações. Diagrama
estereográfico da lineação de estiramento mineral nos metassedimentos dos Grupos São João del
Rei e Andrelândia região de Itumirim e ltutinga. Localização do perfil: Pl na Figura 5.5. A
orientação do eixo do Sinclinal Serra de Ouro Grosso é E-W, subhorizontal.
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camadas de folhelho, anidrita e

haliø (Buxtorf, 1916, re: Billings 1972; Jordan & Nüesch,

1989), serviu como elemento lubrificante para expressivo deslocamento de massas
rochosas. Tais deslocamentos foram denominados de falhas de aleitamento (Barbosa,
1968), bedding planefaulr.s (Mandl, 1988) ou tectonic slide (Hutton, 1979). Os produtos
gerados por este movimento são rochas miloníticas confinadas entre anisotropias plano-

paralelas pré-existentes. Modernamenteo tais feições deformacionais podem receber
designações como deslizamento interestratal, cinturão de cisalhamento (sensu Sibson,

1977) ou simplesmente zonas de cisalhamento, no sentido de que estas estruturas são

resultado do acúmulo de deformação cisalhante.

A

identificação destas feições nem

sempre é tarefa fácil. Deve-se levar em conta os critérios diagnósticos de zonas de
cisalhamento, os quais incluem texturas miloníticas de recrisølização dinâmica, estruturas

S/C, lineação de estiramento mineral, dobras intrafoliais apertadas assimétricas, que
podem evoluir para dobras em bainhas, boudinagem e injeções de fases fluidas ao longo de
sítios distensivos como fraturas de tração (tension gashes) e bandas de cisalhamento ou C'.

Sob esta ótica, a foliação tectono-metamórfica S¡o pode ser considerada como

produto de cisalhamentos desenvolvidos plano-paralelamente aos contatos litológicos.
Feições desta natureza são comuns na área investigada, sendo, em sua maioria, referidas
simplesmente como zonas de cisalhamento.

DOBRAS E INDICADORES CINEMÁTICOS

Nos quartzitos são comuns dobras mesoscópicas, intrafoliais, assimétricas,
apertadas, com assimetria em "Z",vergentes para

NW (Figura 5.9). Os eixos ß¡ adquirem

orientações variáveis segundo um plano médio 175"145" (Figura 5.9). Esta variação é
resultado da atuação do mecanismo de rotação que se processou no sentido horario durante
o transporte tectônico para NW. São observadas, em algumas localidades, especialmente

nas Serras do Pombeiro e de Ouro Grosso, dobras apertadas a isoclinais, com eixos

subhorizontais de geração

(n-l)

em escala sub-regional (Figura 5.10) encaixadas em
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FIGURA 5.1 I - Diagrama estereográfico de clivagens e lineações de
crenulação nos metassedimentos dos Grupos São João del Rei e
Andrelândia, região de Itumirim e ltutinga. Isolinhas (clivagem): 2,
6, 10, 14, l8o/o; Número de rnedidas de clivagem: 50; Máximo:
165"169"; Número de medidas de lineação: 49.
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FIGURA 5.12- Foliação gnáissica e lineação de estiramento mineral

no Grupo Barbacena na zona de inflexão de ltutinga. lsolinhas
(foliação): l, 2, 3,5, 8, 16, 21, 24Vo; Número de medidas 192;
Máximo: 177"/78"; Número de medidas de lineação: 65
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gnaisses e granitos do embasamentot. Essas dobras promovem um espessamento tectônico

das unidades estratigráfìcas. Além disso, são comuns na região dobras de geração n+1,
suaves, com comprimentos de ondas de alguns metros, em associação com as crenulações,

cujo desenvolvimento se deve a pulsos tectônicos tardios. Sobre esta fase de dobramentos

loram monitoradas três direções preferenciais de dobras e crenulações: a E-W, a N-S e a

NE-SW (Figura

5.1

l).

Estas estruturas também foram descritas na região de ljaci por

Dehler ( 199ó).

Os indicadores cinemáticos mapeados neste domínio mostram um nítido
transporte tectônico para N, dos metassedimentos das Serras de Ouro Grosso e Ijaci e, para

NW, nos demais segmentos do domínio Meridional, inclusive na Serra de Ouro Grosso. O
acervo cinemático da fase de geração Dn é composto por:

de foliação, 3) dobras intrafoliais assimétricas em

l)

estruturas S/C, 2) sigmóides

"Z",4)

bandas de cisalhamento

assimétricas extensionais, 5) estrutura extensional pull-apart, 6) escamas de S/C e 7) veios
de quartzo sigmoidais (Prancha 5.1).

FALHAS E ZONAS DE CISALHAMENTO
A Zona de Inflexão Itutinga (ZllT) possui direção E-W e é constituída por uma
larga faixa de gnaisses e migmatitos milonitizados, correspondente ao Grupo Barbacena
(q.v. Figura 5.5, p.59a). Nos termos gnáissicos milonitizados, a trama geral é plano-linear

(S>>L), sendo composta por bandas composicionais paralelas contendo mobilizados
graníticos e pegmatíticos paralelos ou oblíquos ao bandamento. A geometria da foliação

milonítica naZÍIT é, consistentemente, de alto ângulo (Figura 5.12). Os trends estruturais
ao longo da faixa descrevem trajetórias E-W e ENE-WSW, à semelhança de megaes-

r

Feição semelhante é observada na Serra do Lenheiro, â noroeste de São João del Rei. Nesta

região, os quartzitos do Crupo São João del Rei repousam em discordância sobre os gnaisses do

Grupo Barbacena formando uma estrutura anticlinorial de eixo ENE-\ilSW denominada Serra do
Lenheiro (Ebef 1984).
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PRANCI-IA 5.1- Indicadores cinemáticos do domínio meridional. A- Quartzo-xisto finamente
laminado com núcleo de quartzo microcristalino, mostrando estruturas com geometria S/C,

indicando componente dextral de movimento (1R96);
isoclinalmente, transpostos, assimétricos, com padrão

B- Veio de quartzo (Qtz)

dobrado

em"Z" (1R98); C- Estrutura tipo *duplex"

em um nível de quartzo-xisto intercalado em quartzito laminado. indicando componente dextral de
movimento (fRl28); D- Veio quartzo-feldspático (QF) dobrado em gnaisse do Grupo Barbacena

(IRl27 - Itutinga); E- Porfrroclasto de feldspato (KF) e estruturas S/C em gnaisse do Grupo
Barbacena, mostrando cisalha¡nento não-coaxial com componente dextral (R117); F- Gnaisse do
Grupo Barbacena sendo seccionado por zonas de cisalhamento discretas de caráter dúctil-ruptil e

cinemática sinistral (fRl27); G- Veios de quartzo em gnaisse indicando componente de
deslocamento sinistral
padrão em

(lRl27); I{- Veio quartzo-feldspático (QF) dobrado, assimétrico,

"2". no interior

do Granodiorito Lavras (lRl 8l

com

); I- Boudim assimétricos (extensional

pull-apart) em veio de calcita (cal) no interior de mármore impuro, indicando componente de
cisalhamento inversa com movimento para norte (IR109 - Serra do ljaci); J- Veio de calcita (cal)
dobrado, mostrando padrão assimétrico em "S", com movimentação de topo para norte (IRl09 Serra de

ljaci); K- Veio de calcita (cal) associado ao relaxamento tectônico (fRl84 - Macaia).

truturas sigmoidais.

A

lineação mineral e/ou de estiramento mineral apresenta baixa

obliqüidade. Os porfiroclastos de feldspato não são comuns nestas rochas, porém, quando
presentes, mostram sombras de pressão assimétricas com cinemática direcional, dextral.

Dobras intrafoliais assimétricas, apertadas a isoclinais, são comuns em bandas mais
competentes, quartzo-feldspáticas ou em veios de quartzo. O padrão de assimetria em

"Z"

das dobras associados às estruturas S/C, juntamente com bandas de cisalhamento
extensionais e sigmóides de foliação encontrados nos termos graníticos confere,
consistentemente à estrutura interna da

5.1D, E, F; Foto

l).

ZllT

uma cinemática direcional, dextral (Prancha

o'S"
Localmente, foram observadas dobras com assimetria em

indicativa de componente de cisalhamento sinistral(Foto 2).

Na faixa do paralelo de ltumirim, entre os domínios de ocorrência dos litotipos do
Grupo Barbacena, a norte, e quartzitos dos Grupos São João Del Rei/Andrelândia, a sul,
que formam as serras Estância e Pombeiro, afloram granitóides de composição granítica a

granodiorítica com idades isocrônicas Rb/Sr transamazônicas (Tabela 4.5, p.45a). São eles
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o Granodiorito Lavras, os Granitos Perobas e ltutinga
1989; Leite et

alii,

(c/ Heilbron,

1984; Heilbron et

alii,

1993). Os granitóides se encontram alojados em descontinuidade de

orientação E-W. Exibem textura protomilonítica, com a foliação orientada segundo direção

E-W e mergulhos elevados. Os indicadores cinemáticos S/C, os porfiroclastos de feldspato
com sombras de pressão e a assimetria de dobras intrafoliais com padrão em"Z" mostram,

claramente, a superposição de uma fase principal de cisalhamento de componente
direcional, dextral (Pranoha 5.1H). Uma segunda lase se superpõe, porém mais tênue,
relacionada à fase principal de deformação do Grupos São João Del ReiiAndrelândia.

Constitui reativações das superfícies protomiloníticas prévias, formando zonas

de

cisalhamento discretas, concentradas, principalmente na interface granito/gnaisse. Estas
zonas seccionam as unidades quartzíticas e estão bem evidentes na Serra de Ouro Grosso
(1R232), Fazenda Milho Verde (1R234), condomínio Bairro Simone (1R230) e na Mina de

Areia (1R229), região de ltutinga. Porém, entre as duas fases de deformação citadas,
observam-se ainda estreitas falhas e/ou zonas de cisalhamento inversas, dúcteis a rupteis-

dúcteis, no Granodiorito Lavras (lRl81) e no Gnaisse Barbacena (1R86), com transporte
para norte, além de zonas de cisalhamento normais, com rebaixamento para sul, no Granito

Itutinga (IR149) e nos granitos e ortognaisses da Pedreira Barbosa de Mello (tR5).

Não existe, no momento, na literatura, uma descrição detalhada e inequívoca
mostrando a relação estrutural dos granitóides com as rochas encaixantes do Grupo
Barbacena, na região. Entretanto, os dados disponíveis mostram, em mapa, que a
orientação do eixo maior dos plutons é discordante em relação ao tren¿l da rocha
encaixante (e.g. Leite et alii,1993). Isto permite estabelecer que a inflexão da zona de

Itutinga é resultado direto de processos associados à tectônica deformadora

desses

granitóides, pois, a vorticidade da inflexão é homóloga a dos granitóides. Isto sugere uma
idade transamazõnica para esta estrufura.

Posteriormente, estabeleceu-se na zona de inflexão de Itutinga processos de
reativação em regime deformacional similar ao anterior, porém, de intensidade menor. A
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FIGURA 5.13- Diagrama estereográfico da foliação milonítica e
lineação mineral em quartzitos e gnaisses na zona de cisalhamento
Três Corações. Isolinhas (foliação): 2, 5, I l, 19, 30, 46%o; Número de
medidas: 63; Máximo:145"174; Número de medidas de lineação:
22.
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cinemática superposta apresenta componente direcional, sinistral. Os indicadores de
sentido de cisalhamento incluem bandas de cisalhamento, clobras intrafoliais apertadas,
assimétricas com padrão em "S", estruturas extensionais tipo pull-apart c sigmóides de

foliação. Este f'enômeno está bem documentado nos afloramentos de rochas
máficas/ultramáficas ao longo da 8R265, na margem direita do Rio Capivari. Os eventos
de superposição cinemática têm se mostrados freqüentes na zonas internas de cinturões
orogênicos

(y'

Machado

& Endo,

1994).

A Zona de Cisalhamento Três Corações (ZCTC) é uma estrutura linear de direção
NE-SW, sendo ainda pouco estudada, quanto ànatureza e papel na evolução dos cinturões
situados em suas extremidades. Mesmo assim, é considerada como uma descontinuidade
que marca o limite SE do Cráton do São Francisco. Esta leição estrutural é bem marcada

em imagens TM-Landsat. A ZCTC secciona a ZllT, gerando estruturas miloníticas
verticais, tanto nos gnaisses quanto nos quartzitos, com componente cinemático direcional,
dextral (Figura 5.13). Esta estrutura se estende por cerca de 160 Km até a extremidade SE

do QFe. A interferência da ZCTC nos metassedimentos se dá pelo deslocamento lateral
direito de Ss, S* e o traço axial de dobras

pn-1

chegando, muitas vezes, originar formas

dobradas com padrão em"Z". A mais significativa destas feições é a dobra de Carrancas,
onde a superficie

S 6,

vista em planta, descreve uma trajetória em

"2".

Estruturas paralelas

com deslocamentos dextrais, porém de caráter rúptil, são comuns em toda a serra de
quartzitos localizada a sul de Lavras, Itumirim e ltutinga.

QUADRO CINEMÁTICO DO DOMÍNIO MERIDIONAL

A ordem cronológica dos eventos tectônicos do domínio Meridional pode assim
ser sintetizada:

El-

Eventos cle deJòrmação com componente de cisulhumento direcional,, sinistral sobre a
dextral.
Este evento restringe-se apenas às unidades do Grupo Barbacena.
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FIGLTRA 5.14- Mapa de domlnios estuturais do Compartime,lrto Sul

[l]_c91 dgstaOuepara_o
gRMEntre Rios de Minas; Ob- Ouro Branco; CAN- Catas Altas da
Oorinio Central täl.
Noruega.
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E2- Inflexão dextral da J'otiação gnaissica milonítica do Gruptt Barbacena;
Associa-se à inflexão a colocação e deformação dos granitóides Lavras, Perobas e

Itutinga.

E3- Reativação da./oliação gnáís.sica do Grupo Barhacenu com superposição cinemáticrt
sinistral:
Possivelmente, associam-se a esta fase as manifestações tectônicas, com
vergência para norte, observadas nos metassedimentos das Serras de Ijaci e de Ouro
Grosso e também nos gnaisses do Grupo Barbacena e no Granodiorito Lavras.
E4- Primeiro evento de deformação do.s Grupos São Joãt¡ Del Rei/Andrelândia:

Este evento caracteriza-se por dobramentos isoclinais e cavalgamentos das
unidades dos Grupos São João del Rei/Andrelândia, com transporte tectônico para NNW.
E5- Segundo evento de deformação dos Grupos Sfut João del Rei/Andrelândia:

O segundo evento dos Grupos São João del Rei/Andrelândia caracteriza-se por
dobramentos e cavalgamentos com transporte tectônico para NW'
Paralelamente, ocorrem falhamentos e reativações de descontinuidades do
embasamento de direções E-W e NE-SW, com deslocamentos direcionais, dextrais. A
mais proeminente destas estruturas é aZona de Cisalhamento Três Corações de direção
NE-SW e cinemática dextral;
E6- Terceirr¡ evento de deformação dos Grupos São João Del Rei/Andrelânclia:
Refere-se ao desenvolvimento de dobras e clivagens além da reativação da Zona
de Cisalhamento Três Corações com deslocamentos sinistrais.

5.J.2.2- DOM ÍNIO CBNTRAL

O domínio CENTRAL corresponde ao domínio de tendência estrutural NE-SW

(Figura 5.14). Este domínio, abrange as unidades relativas ao Grupo Barbacena,
Supergrupo Minas e uma estreita faixa de metassedimentos do Grupo São João Del Rei, a
norte de Tiradentes, além de granitos alojados ao longo deste alinhamento. Cisalhamentos

direcionais e reativações de alto ângulo constituem o estilo estrufural predominante de
deformação. Por vezes encontram-se preservados pequenos segmentos com estruturas
indicativas de uma tectônica extensional mais antiga. Apenas no terço sudoeste, na Serra

de Bom Sucesso, as unidades do Supergrupo Minas encontram-se homogeneamente
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FIGURA 5.15- Perñl geológico transversal à Serra de Bom Sucesso (A).-Legengt P2- Localização
do perfil da figura-S.S;1- Gnaisse e granitos do Complexo CoqPo..Belo;2- Roch¡s
metaultamóficasl 3- Quartzitos; 4- Itabiritos; 5- Quartzo-xistos e anfibolitos. B- Diagrama
estereográfico da-foliação milonltica e de lineação de estiramento mineral nos metassedimentos da
Serra dã Bom Sucessó; C- Estnrtura S/C em quartzitos miloniticos; D- Estn¡tura tþo Sa/Sb em
moscovita-xistos (mx) com intercalação de quartzo-xisto (qx).
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estruturadas e preservadas, ao contrário do que ocorre no restante do domínio, onde tais
unidades sofrem adelgaçamento e segmentação tectônica.

ESTRUTURAS PLANARES E LINEARBS: GEOMETRIA E CINEMÁTTC¡.

Neste domínio, as estruturas de origem sedimentar foram quase que totalmente

obliteradas, restando apenas aquelas caracterizadas pela interface entre unidades
metassedimentares. A orientação geral da interface quartzito/itabirito varia de N30"-60"8,
com mergulhos moderados a elevados para SE e/ou para NW, na extremidade SW da Serra

de Bom Sucesso.

A fbliação milonítica, na seção do vale do Rio

das Mortes, em rochas

metaultramáficas, quartzitos e itabiritos, apresenta uma notável lineação de estiramento

mineral subhorizontal. O componente de cisalhamento é direcional, sinistral. Os
mergulhos dos litotipos miloníticos são de alto ângulo (60"-85"), ora para NW ora para
SE, segundo a direção Nl0o-30"8, formando o Sinclinal Bom Sucesso (Figura 5.15), cujo

eixo coincide com o alinhamento da Serra de Bom Sucesso.

Na terminação SW da Serra de Bom Sucesso, onde a camada de quartzito

se

adelgaça entre rochas do embasamento granito-gnáissico, verifica-se a superposição
cinemática do componente sinistral sobre o dextral. O registro do componente dextral é
marcado pela deflexão da foliação milonítica da infra-estrutura pela f'oliação milonítica
Minas ao longo da interface entre as duas unidades. A superposição se manifesta por meio

de dobras assimétricas com padrão em "S" e discretas estruturas S/C de componente
sinistral (Figura

5. I 6).

Observa-sc, nas unidadcs granito-gnáissicas do Grupo Barbacena, a superposição

cinemática sobre o mesmo plano e direção de cisalhamento, porém de sentidos opostos, ou

seja, a superposição do componente sinistral sobre o dextral. Ambos os eventos de
deformação se processaram em regime dúctil e em condições metamórficas similares. Os
indicadores cinemáticos utilizados para determinar estes movimentos são formados por:
sigmóides de foliação, dobras intrafoliais assimétricas, par S/C de foliação, porfiroclastos
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FIGURA 5.16- Terminação sudoeste da Sena de Bom Sucesso, mosfrando o cisalhamento
no
miloníticas
do quartzito ao Sup".Çufo Minas. A- Relação geométrica enûe as foliações
e
estrutura
S/C
qu-tito (Supergrupo i,tinas) e no quartzo-xisto (embasamento). B- Foliação. assimétricas
å" quu.øo (Qtz) iniicando deslocamento dextral' C- Mesodobras
.-ignoi¿uf
".t
"cJm padrao em "S" supãrpondo-se à fase dextral. Localização: Ver Figura 5.5.
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FIGURA 5.17- Superposição cinemática da componente sinisfal [S] sobre a dextral [D] em
do Grupo Barbacena (IR342).
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de feldspato com sombras de pressão assimétricas e estmturas tipo pull-apart (ou boudins

assimétricos). No entanto, na maioria dos casos, a caracterização da ordem cronológica
dos eventos cinemáticos nem sempre constitui uma tarefa simples. Esta dificuldade devese, principalmente a ausência de um marcador temporalmente definido. Além disso, as
feições de superposição nem sempre permitem reconstituir, de forma inequívoca, a ordem

cronológica dos eventos. O grau de intemperismo acentuado dos litotipos deste domínio
contribui também na reconstituição da história deformacional.

Entretanto, a análise de algumas feições de superposição cinemática sugere a
superposição do componente de cisalhamento sinistral sobre o dextral. Esta ordem dos

eventos é ilustrada na figura 5.17, onde a colocação do corpo pegmatítico no evento
dextral é, posteriormente, rotacionado e boudinado pela fase sinistral. A rocha encaixante é
composta por xistos com intercalações de filitos grafitosos e quartzitos.

Os corpos graníticos, intrusivos, Tabuões, Ritápolis,

Alto Maranhão, Campolide

e

Ressaquinha apresentam uma geometria, em planta, elíptica com razão de forma, em geral
da ordem de 4:1 e foliação de borda.

1.864+l-44 Ma.

A

As idades isocrônicas Rb/Sr variam de2.249+l-75

a

idade U/Pb de cristalização do batólito Alto Maranhão é de 2.124+l-2

Ma (Tabela4.5, p.45a). A foliação interna nos corpos de Ritápolis e Tabuões é tênue,
sendo definida pela orientação preferencial difusa de biotitas. Os grãos de quartzo são

equigranulares com contornos irregulares. Estas características texturais, de origem
magmática, sugerem a imposição de uma deformação de baixa intensidade. No Granito
Tabuões Quéméneur

& Garcia (1993) descreveram uma auréola metamórfica

de contato

na borda oeste do corpo. Nos demais corpos, a foliação milonítica se desenvolve,
preferencialmente, nas margens dos corpos com orientação segundo a direção NE-SW e
mergulhos elevados. A trama linear é definida pelo alinhamento de anfibólios, biotitas e
enclaves, os quais possuem obliqüidades elevadas sobre a foliação.

A

intensidade da

deformação é bastante variável, sendo freqüentemente elevada nas bordas. Nestes locais,

diques de pegmatito são envolvidos na deformação, exibindo em geral estruturas
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FIGLJRA 5.18- Estn¡turas de cisalhamento em gmisses do Complcxo Metamórfico Mantiqueira e
(Peg) exibindo componente de cisalhamento dextral (IRa32); BGrupo Ba¡bacena. A- Pegmatito
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cisalhamerito aemàt-1ín+92);-C- Banda de cisalhamento com movimento dextral (Ra32); DGranito (Gr) intrusivo àm gnaisse (Gn) do Grupo Barbacena em regime distensivo (IR324).
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indicadoras de componente de cisalhamento dextral (Figuras 5.184, B, C). No interior dos

batólitos graníticos, os corpos de pegmatito apresentam-se pouco deformados mostrando,
freqüentemente, em suas bordas, os efeitos dos mecanismos que atuaram na sua colocação.

Tais efeitos são deflexões discretas da foliação da encaixante por movimentos de
componente normal e estruturas tipo tension gcså (Figura 5.18D). Os dados permitem

inferir um campo de extensão dirigido para su-sudeste. Diques e "sills" de granito
intrusivos em gnaisses miloníticos (Foto 3) exibem mecanismos semelhantes de colocação.

No batólito Alto Maranhão, diques de aplito de orientação E-W, seccionando planos de

fluxo NE-SW subvertical, sugerem um regime de colocação em ambiente transtrativo
dextral.

Na região da Serra de Matamata, na estrada que liga Jeceaba a Bituri, o contato
das unidades do Supergrupo Minas com o granito porfirítico de Salto do Paraopeba é
marcado por uma zona de cisalhamento normal (Figura 5.19).

A

espessura de granito

porfirítico milonitizado ultrapassa 50 metros. O movimento desta zona é normal dextral,

dirigido para su-sudeste, sendo caracterizado por estruturas S/C e assimetrias

de

porfiroclastos de feldspato. Mais a norte, junto ao corte da ferrovia na margem esquerda do

Rio Paraopeba, esta zona experimenta atividades de inversão tectônica com movimentos
inversos vergentes para oeste. Entretanto, ainda é possível reconhecer macroestruturas
originadas pela extensão como corpos pegmatíticos intrudidos paralelamente à foliação

mitonítica, veios trativos de pegmatitos (ga.rå vein) e estruturas sigmoidais normais
(Figura 5.19). Os corpos pegmatíticos foram datados pelo método Pb/Pb, fornecendo idade
de 2.236+l-200 Ma para a sua cristalização e 1.805+/- I l0 Ma como registro de um evento

metamórfico (Noce, 1995, Tabela 4.6,p.46a).

Núcleos isolados de ortognaisses finos, homogêneos, granitóides foliados de
composição granodiorítica e migmatitos apresentam-se com direções estruturais E-W

e

mergulhos moderados para sul. Na Pedreira do Fé, em São João Del Rei, observam-se
ortognaisses finos, homogêneos, com porfiroclastos de feldspato mostrando sombras de
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FIGURA 5.19- A- Perfil geológico na Serra da Matamata" região de Salto do Paraopeba-Jeceabq
mostrando a superposição cinemática com movimentos inversos sobre os normais (IR322).
Legenda: l- gnaisse-granítico do Complexo Metamórfrco Bonfim; 2- Quarøito da Formação
Moeda; 3- Itabirito da Formação Cauê; 4- Quartzo-xisto do Grupo Piracicaba; 5- Granito Salto do
Paraopeba; 6- Pegmatito Salto do Paraopeba. B- Porfiroclasto de feldspato com sombras de pressão
indicando movimento normal (IROl7). C- Foliação sigmoidal indicativa de deslocamento normal.
D- Assimetria de dobra com padrão em "2". E- Possível interpretação sobre a colocação do veio
pegmatítico.
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FIGURA 5.20- Indicadores de cisalhamento em gnaisse (Gn) do Complexo Metamórfico Bonfim,
região da Serra da Galga (IR350). A- Colocação e deformação de corpos de pegmatito (Peg) em
evento de cisalhamento de componente sinistral. B- Corpos de pegmatito (Peg) boudinado
assimetricamente (extensional pull-aparr) indicando componente de cisalhamento dextral.
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pressão e indicadores S/C com componentes de movimentos dextrais e sinistrais. Na

Pedreira Barbosa de Mello, situada na 8R265, próximo ao acesso para Nazareno,
verif,tcam-se pelo menos quatro fases de injeção magmática.

A

f-oliação nas fases mais

tardias é bastante tênue e acentuada nas fàses mais precoces. Nestas, a foliação

é

protomilonítica chegando a desenvolver, localmente, bandas de cisalhamento com
componente dextral (Foto 4). Evidências direøs do relacionamento destas estruturas E-W

com o trend regional NE-SW, ainda não foram verificadas. llntretanto, presume-se que
essa foliação seja mais jovem, pois os litotipos são homogêneos, sendo ausente o
bandamento pronunciado, à semelhança dos litotipos do Grupo Barbacena, bem como as
intercalações de rochas máficas e ultramáficas.

Convém ressaltar que, não foi observada a relação estrutural entre os ortognaisses
homogêneos finamente laminados com os gnaisses bandados do Grupo Barbacena cuja
orientação varia de ESE-WSW a NE-SW.

A sul de São Tiago, afloram gnaisses finos bandados com três fases de colocação
de mobilizados de natureza pegmatítica e granítica. As relações de deformação permitiram

estabelecer três eventos cinemáticos realizados sob um mesmo plano e direção de fluxo

porém, sucessivamente, de sentidos contrários. Uma combinação adequada de estruturas
como padrões de dobras (Z e S), feições de superposição de mobilizados, cinemática de

bandas de cisalhamento

e

boudins rotacionados (extensionul pull-apart) permitiu

estabelecer, com relativa segurança, a ordem cronológica dos eventos cinemáticos. Os
eventos se processaram em regime cisalhante direcional, com componente dextral, sinistral
e

dextral nesta ordem (Figura 5.20). A ordem cronológica aqui estabelecida é semelhante à

dos gnaisses Alberto Flores (r7.u. item 5.3.3.1) do Complexo Metamórfico Bonfim (e.g.
Endo

& Carneiro,

1996).

ZONAS DE CISALHAMENTO, FALHAS E FRATURAS
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FIGURA 5.21- Foliação milonítica no Supergrupo Rio das velhas
c granitos associados, região da Serra daGalga (lR3a8)- flglinhas:
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FIGURA 5.22- lndicadores cinemáticos nos quartzitos do Grupo são João del
cisalhamento
io.", ..giao de Tiradentes (IR354). A- Foliação S/C indicando componente de
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de
dextral. B- Veios ¿" õuutøo'sigmoídais e tension gashes indicando componente
sinistral.
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A principal feição tectônica deste domínio é a Falha do

Engenho (FEn) de

orientação NE-SW, tal como definida por Romano et al. (1992). Doravante est¿ falha será

designada de Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso (LJBS). Ele baliza os limites dos
Complexos Metamórficos Bonfim e Campo Belo, a sudoeste, e unidades do Grupo
Barbacena,

a noroeste. Nesta interface encontram-se encaixadas as unidades do

Supergrupo Minas. A geometria verticalizada é predominante em toda extensão do LJBS.

No Quadrilátero Ferrífero, conforme Guild (1957), a Falha do Engenho possui
orientação E-W.

A partir de Congonhas

Sucesso tomando rumo sudoeste

conecta-se com o Lineamento Jeceaba-Bom

e se estende por mais de 100 Km até Lavras. A

manifestação do LJBS é pronunciada na Serra de Bom Sucesso estendendo-se até o
paralelo de Lavras. Ao cruzar o Rio o Grande, na altura de Rosário, ela sofre inflexão para
oeste. Na porção intermediária, na Serra das Vertentes, região de Resende Costa, o LJBS é

segmentado

por um sistemas de falhas de direção principal N50"-60"W

e'

secundariamente, Nl0"-20"V/ e N0"-10"8 (e.g. Fiumari e colabs. inédito). A orientação

NNW constitui o segmento terminal de um importante feixe de fraturas de cisalhamento
que se estende desde o litoral fluminense.

Em dois pontos, localizados nos flancos noroeste das serras de Bom Sucesso e da
Galga, verificou-se a existência de planos de cisalhamentos normais dúcteis desenvolvidos

em rochas anfibolíticas e metaultramáficas.

A direção é N60"-70"8, com mergulhos

elevados para SE ou NW (Figura 5.21). Esta fase é posterior às fases de cisalhamentos

direcionais, dextrais e sinistrais anteriormente descritas. Na Serra de Bom Sucesso,
sistemas de falhas de empurrão de baixo ângulo seccionam toda a trama prévia,

promovendo

o

transporte de massas de SE para NW. Localmente, observam-se

rctrocmpurrões para SE.

Na Serra de São José, em Tiradentes, observam-se zonas de cisalhamento dúcteis,
discretas, de caráter direcional, dextral de alto ângulo, com orientação N40"8 (Figura
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5.22A). Feições semelhantes são observadas na Serra do Lenheiro em São João Del Rei.
Estas estruturas refletem a manifestação inequívoca daZCTC nos setores mais externos do

cinturão móvel. Registros de uma superposição cinemática de componente sinistral sobre o

dextral na ZCTC é observada na Serra de São José. As estruturas que suportam tal
superposição compõem-se de zonas discretas de cisalhamento, veios de quartzo e foliação

sigmoidal, além de sistemas de veios de quartzo trativos ( tipo gash vein)(Figura 5.228).

QUADRO CINEMÁTrCO DO DOMÍNrO CENTRAL
A ordem cronológica dos eventos tectônicos principais do domínio Central pode
assim ser sintetizada:

EI-

Eventos de cisalhamento direcional, N-S com componentes dextral, sinistral e dextral:

Restringe-se ao segmento crustal situado a norte de Ritápolis.
E2- Evento de cisalhamento direcional, NE-SW, dextral e sinistral:

O Grupo Barbacena exibe foliação gnáissica e milonítica com componentes de
cisalhamento dextral e sinistral.
E3- Evento de cisalhamento dirccionsl, NE-SW dextral inclui:
- o componente de cisalhamento dextral em ortognaisses homogêneos e finos;

- a foliação milonítica com componente de cisalhamento dextral impressa nos
granitóides Alto Maranhão, Ressaquinha e Campolide;

- o cisalhamento direcional, dextral do Supergrupo Minas (LJBS).
E4- Evento extensional normal dextral inclui:

- a foliação milonítica com indicadores de cisalhamento normal junto ao contato
enffe as rochas do Complexo Metamórfico Bonfim com as rochas do Supergrupo Minas e
geração do Sinclinal Bom Sucesso;
- a colocação de pegmatitos com indicadores de distensão dirigido para sul.
E5- Evento de cisalhamento clirecional. sínistral inclui:
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- a reativação da foliação gnáissica e milonítica do Grupo Barbacena segundo
componente de cisalhamento direcional, sinistral;
- o cisalhamento direcional, sinistral do Supergrupo Minas (LJBS).
E6- Evento tectônico com transporte para NLT inclui:

reativação de estruturas com trend NE-SW do Grupo Barbacena
Cisalhamento'lrês Corações com movimento dextral;

- Zona de

- falhas inversas com vergência para NW.
E7- Evento tectônico com transporte poro NNW ínclui:
- a reativação da Zona de Cisalhamento Três Corações com movimento sinistral.
5.3.2.3- DOMÍNIO SETENTRIONAL NW

O domínio Setentrional NW (Figura 5.23) é constituído por rochas

do

embasamento arqueano de alto grau metamórhco, componentes dos Complexos
Metamórficos Campo Belo e Bonfim, aqui incluído também o Complexo Granulítico de
Passatempo. Compõem-se de gnaisses de composição granítica, migmatitos, charnoquitos,

gnaisses bandados tipo Alberto Flores e intrusivas graníticas de grão fino a médio e

porfiríticas (e.9. Fiumari et al., 1985, Carneiro, 1992).

Na região oeste-noroeste da Serra de Bom Sucesso o arcabouço estrutural

é

fbrmado por uma rede de zonas de cisalhamentos direcionais, de caráter dúctil e de alto
ângulo, segundo três direções principais: E-W, NE-SW e N-S. Neste setor, situam-se as
ocorrências de um enxame de diques máficos com direção predominante segundo NW-SE
e, subordinadamente , segundo E-V/, N-S e NE-SW. Estabelecer a conexão entre as zonas

de cisalhamento só é possível por meio de um mapeamento geológico de detalhe, pois os
afloramentos são raros e esparsos.

Além disso, as formas lineares são francamente mascaradas pelo espesso manto
de intemperismo que cobre a região, ressaltando apenas as descontinuidades preenchidas
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(diques máficos), as quais se encontram reativadas longitudinalmente ao corpo,
cinemática direcional, sinistral (17.v. Figura 1.2, p.4a).

ZONAS DE CISALHAMBNTO, FALHAS

C

FRATURAS

As foliações em granitos porfìríticos, granoclioritos e gnaisses miloníticos que
af'loram na região NNW de l,avras apresentam orientação E-'W e mergulhos moderados a
elevados para norte (Figura 5.24^).

A lineação mineral

é de

dificil observação, devido

ao

predomínio da trama S-tectonito. Entretanto, quando encontrada, apresenta baixa
obliqüidade a direcional. Os indicadores de movimento como S/C, porf-rroclastos de
feldspato com sombras de pressão assimétricas e dobras intrafoliais assimétricas apontam
uma superposição cinemática sinistral sobre uma dextral (Figura 5.248).

A norte de Lavras, na localidade de Barreiro, aflora um corpo de composição
granítica, com textura grossa e coloração esverdeada, contendo termos diferenciados
injetados sintectonicamente. Estes corpos contém uma foliação milonítica de direção
N60"-70oE de médio a alto ângulo (Figura 5.254). A lineação mineral é subhorizontal
com porfiroclastos de feldspato mostrando sombras de pressão assimétricas e bandas de
cisalhamento extensionais, apresentando tanto cinemática sinistral quanto dextral. Zonas
de cisalhamento com esta orientação são também observadas a sul de Bom Sucesso, ao
longo do Ribeirão Fartura, afetando granitos porfiríticos e rochas ultramáficas, segundo o
componente de cisalhamento direcional, dextral.

A norte da Serra da Galga, granitos porfiríticos apresentam mobilizados graníticos

e pegmatíticos colocados e deformados sintectonicamente por um evento cisalhante
direcional, sinistral. Verificam-se ainda porfiroclastos de feldspato com geometria
sigmoidal isolados ou imbricados, e indicadores SiC dextrais mais antigos. A lineação de
estiramento mineral dispõe-se sobre a foliação milonítica E-W, vertical, com baixos
valores de caimento.
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FIGURA 5.25- A- Diagrama estereográfico da foliação milonitica e lineação de estiramento
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FIGURA 5.26- Banda de cisalhamento com componente dextral em gnaisse (Gn) do Complexo
Metamórfico Bonfim (1R32 1 ).
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Estruturas NNW-SSE (Figura 5.258) são também observadas nas regiões mais
próximas da Serra de Bom Sucesso, cujas estruturas em granitos porfiríticos e migmatitos

milonitizados sugerem uma superposição cinemática da deformação direcional, sinistral
sobre dextral.

Na estrada de Macaia para Bom Sucesso, Km 5, a oeste da Serra de Bom Sucesso,

ocorre uma larga faixa milonitizada de atitude geral 175"160", com estruturas S/C,
indicando rebaixamento de blocos para sul.

A noroeste de Jeceaba, já no domínio franco do Complexo Metamórfico Bonfim,
os gnaisses bandados apresentam orientação geral N-S, com mergulhos elevados. Foi
observado no ponto IR32l a foliação gnáissica N-S sendo intercept¿da por zonas discretas
de cisalhamento dúcteis e bandas de cisalhamento, de atitude 130"/80o, com componente
de movimento direcional, dextral (Figura 5.26).

QUADRO CINEMÁTICO DO DOMÍNIO SETENTRIONAL NW
Os eventos tectônicos estabelecidos para o domínio Setentrional NW são os
eventos de cisalhamento direcional, de componentes dextrais e sinistrais, com planos de

fluxo possivelmente orientados segundo a direção N-S.

5.3.2.4. DOMÍNIO SETENTRIONAL NE

O domínio Setentrional NE constitui o setor do Compartimento

Sul,

compreendido entre o Lineamento Congonhas e a Falha do Engenho, com trend estrutural

predominantemente NV/-SE (Figura 5.27). Outras direções coexistem neste setor,
especialmente a N-NNE no domínio oriental, na região de Cipotânea.

Litologicamente, este setor contém rochas do Grupo Barbacena a oeste

e

sudoeste, gnaisses bandados de composição tonalítica a granítica e migmatitos do
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Complexo Metamórfico Mantiqueira, a leste. Na porção central, afloram unidades
arqueanas do Supergrupo Rio das Velhas e seus correlativos que Raposo (1991) designou

de Complexo Santo Antônio do Pirapetinga. Esta unidade é composta por gnaisses
bandados de composição tonalítica-trondhjemítica contendo enxames de diques de rochas

metabásicas e metaultrabásicas subconcordantes com a fbliação principal. Granitóides

intrusivos, de idade arqueana, de composição tonalítica (Sena do Carmo) a granodiorítica

(Ribeirão Pinheirinho), afìoram na porção NE deste complexo com orientação NW-SE.
Granitóides transamazônicos Ressaquinha e Brás Pires se posicionam no extremo sudeste

do setor. lnúmeros diques de rochas básicas/ultrabásicas, tonalitos, trondhjemitos

e

granodioritos se colocam ao longo do Lineamento Congonhas e faixa adjacente, a norte
(e.g. Seixas, I 988; Raposo, l99l ; Nummer et al. , 1992).

ESTRUTURAS TECTONICAS: GEOMBTRIA E CINEMÁTTCN

A estrutura geral predominante, neste segmento do compartimento Sul, conforme

já mencionado, é o trend tectônico NW-SE com mergulhos de baixo a elevado ângulo.
Caracteriza-se pela grande mobilidade dos planos de descontinuidade, atestado pela

ocorrência freqüente de corpos ígneos sintectônicos paralelos à foliação gnáissica

e

milonítica. Entretanto, esta aparente simplicidade esconde uma história geológica
particular, dificil de ser deslindada, em função do espesso manto de intemperismo. As
caracterícticas geométricas e cinemáticas das estruturas permitem a divisão do domínio
setentrional NE em três subdomínios: o NW-SE direcional, o NW-SE de cavalgamento e o

N-S direcional (Figura 5.27).

Subdomínio NW-SE Direcional

O subdomínio do trend

estrutural NW-SE direcional, caracteriza-se pela

geometria em alto ângulo dos planos de cisalhamento e pelo comportamento direcional do

fluxo milonítico (Figura 5.27). Este subdomínio se restringe à área de influência do
Lineamento Congonhas, cujo eixo de movimento possui direção aproximada segundo
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FIGLJRA 5.28- A- Perfil geológico esquemático na mina de manganês do Morro da Mina,
Conselheiro Lafaiete. Legenda: [- Intercalações de quartzito, quartzo-mica-xisto, quarEo-biotitaxisto e filito; 2- gondito, 3- granitóide. B- Porfiroclasto de feldspato com assimetria dextal. CDobras mesoscópicas, assimétricas, com padrão em "S'o observadas em ambos os flancos. DDiagrama estereognifico da foliação milonítica paralela ao bandamento composicional nos flancos
nordeste (FN) e sudoeste (FS) com as respectivas lineações de estiramento mineral.
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N50"W. Os seus efeitos podem ser monitorados ao longo de 75 Km de extensão e através
da seção transversal, numa f'aixa de

l0 Km a partir de Conselheiro

Lafaiete, rumo NE,

onde a intensidade de deformação é variável. Subsidiariamente, associam-se feixes de
zonas de cisalhamento anastomosadas de caráter dúctil a dúctil-rúptil. O diagrama da
figura 5.28D mostra o comportamento geométrico da foliação milonitica ao longo da seção

NE-SW, na altura de Conselheiro Lafaiete, passando por Morro da Mina. No Morro da

Mina as unidades metassedimentares (t'ormação Lafàiete de Ebert, 1984) que alojam o
minério de manganês, estão encaixadas ao longo de uma das descontinuidades que compõe

o sistema de cisalhamento Congonhas. Lá, a f'oliação milonítica descreve uma trajetória
compatível com a geometria de estrutura-em-flor positiva (Figura 5.28D). Em cada flanco
desta estrutura, a lineação de estiramento mineral (rihhons de quartzo, palhetas de micas e

biotitas) se orienta com caimentos em quadrantes opostos. No flanco SW, a lineação
mostra caimento para E, enquanto no flanco NE, para W, horizontalizando-se na parte

central da estrutura. As mesodobras intrafbliais, em ambos os flancos, apresentam
assimetria em padrão

"S". Os indicadores de movimento S/C definem um regime de

cisalhamento direcional, sinistral.

Entretanto, observações realizadas em algumas localidades ao longo deste perfìl
(1R83 e IR84) permitem estabelecer uma cinemática mais antiga sobre a qual se impõe o

componente sinistral. Os indicadores incluem estruturas S/C e mesodobras assimétricas

intrafoliais com padrão em"Z". A este conjunto de estruturas vem se somar a ocorrência
de um sistema de dobras com padrão o'2", em uma camada de quartzito, cartografada nas

proximidades de Itaverava (Pinto

& Duarte, 1977). Estes dados são pertinentes à

manifestação de uma fase de deformação cisalhante com componente direcional, dextral,

de movimentos (Figura 5.288). Portanto, os metassedimentos da Formação Lafaiete
registram apenas duas fases de deformação principais, a dextral e a sinistral.
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FIGURA 5.29- Diagrama estereográfico da foliação gnáissica NW-SE do subdomínio NW-SE de
Cavalgamento. Número de medidas: 20. Indicadores cinemáticos - foliação sigmoidal e par S/C de
foliação - mostrando deslocamento para SW. Região de Itaverava (IR78).
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O Lineamento Congonhas, uma feição de direção NW-SE, é

limitada

estruturalmente, a noroeste, pela Falha do Engenho e, a sudeste, pelo Cinturão Mineiro

(e.¡¡.'feixeira, I 985).

Suhùtmínio NW-SE de Cuvalgamentl

Estc subdomínio se posiciona a nordeste do subdomínio anterior, abrangendo
aproximadamente o quadrilátero formado pelas localidades de Ouro Branco, Catas Altas
da Noruega, Piranga e Pinheiros Altos (Figura 5.27). É balizado pela Falha do Engenho, a

norte, pela Zona de Cisalhamento Cipotânea, a leste, e pelo Lineamento Congonhas,
sudoeste.

A

a

foliação gnáissica milonítica possui direção NW-SE com mergulhos

moderados a baixos para NE. Os indicadores cinemáticos formados por estruturas S/C,

sigmóides de foliação, veios de pegmatitos boudinados e sigmoidais, aliado a orientação
da lineação de estiramento mineral para NE permitem estabelecer um ransporte de massas
de

NE para SW (Figura 5.29).

Secundariamente, observam-se lineações minerais com baixo caimento para SE
com os indicadores cinemáticos demonstrando cisalhamento direcional, sinistral.

Subdomínio N-S Direcional

O subdomínio N-S direcional ocupa a porção oriental do domínio setentrional NE
(Figura 5.27). A área-tipo deste núcleo estrutural é a região de Cipotânea, onde se encontra
preservada uma expressiva zona de cisalhamento dúctil de estruturação N-S, verticalizada,

designada Zona de Cisalhamento Cipotânea (Raposo, 1991). Envolve os granitóides
Ressaquinha e Brás Pires intercalados por delgadas fatias de xistos do Supergrupo Rio das

Velhas. O eixo principal da estrutura possui orientação submeridiana e situa-se entre as

localidades de Cipotânea e Brás Pires, provavelmente, com raízes nos xistos do
Supergrupo Rio das Velhas. A sua extensão setentrional foi verificadaaté a sudeste de

Piranga, onde começa

a sofrer interferências de outros planos de cisalhamento,
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da foliação gnáissica milonítica (isol.) e lineação de estiramento mineral (ponto) naZCC.
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especialmente os de direção E-W.

A largura estimada para esta zona de cisalhamento

é

superior a 20 Km.

A trama milonítica apresenta, em geral, aspecto f,tnamente laminado, contendo
mobilizados pegmatíticos paralelos à orientação preferencial da estrutura. Numa seção
vertical E-W através da zona de cisalhamento, a foliação milonítica mostra um arranjo de
uma estrutura-em-flor. Em planta, a disposição geoméhica da foliação permitc cstabelecer
a cinemática global do sistema cisalhante como direcional, dextral. Isto porque, os planos

do bloco oriental mergulham para WSW e do bloco ocidental para ENE, em relação ao

eixo da estrutura, locus de maior grau de deformação. lndicadores cinemáticos
mesoscópicos S/C corroboram este modelo. Entretanto, verifica-se uma cinemática
superposta com direção e planos de cisalhamento comuns, porém de sentido oposto.
Indicadores S/C e assimetrias de porfiroclastos de feldspato sobre a foliação milonítica são
evidências desta superposição (Figura 5.30).

Uma rede de zonas de cisalhamento direcionais, dextrais e sinistrais, de alto
ângulo e direção E-W, de carácter dúctil-rúptil a rúptil, seccionam todas as estruturas
anteriormente descritas no domínio setentrional NE.

QUADRO CrNEMÁTICO DO DOMÍNIO SETENTRIONAL NE

A ordem cronológica dos eventos tectônicos principais do domínio Setentrional
NE pode ser assim sintetizada:

EI- Evento

de encurtamento NE-SW com transporte tectônico para

SII inclui:

- as estruturas de baixo ângulo com transporte para SW situadas no domínio NWSE de Cavalgamento.
E2- Evento de cisalhamento direcionul, N-S dextral inclui:
- a fase de deslocamento dextral daZona de Cisalhamento Cipotânea;
- possivelmente as estruturas do item

El.

8l

E3- Evento de cisalhomento direcional, N-S sinistral inclui:
- a fase de deslocamento sinistral daZona de Cisalhamento Cipotânea;
- a fase de deslocamento dextral e sinistral do Lineamento Congonhas;
E4- Evento cle encurtamento E-I4t inclui:

- as zonas de cisalhamento direcionais descontínuas E-W, com

componentes

dextrais e sinistrais.

s.3.2.s- TNTERPRETAÇÃO CINEMÁTICA DO COMPARTIMENTO SUL

O quadro cinemático do compartimento Sul pode ser assim descrito, do mais
antigo para o mais novo, na seguinte ordem:
EVENTOS DO N EO-ARQUEANO

EI-

Três eventos de cisalhamento superpostos segundo a direção de fluxo N-S com
registro nos Complexos Metamórficos Bonfim e Cumpo Belo. Os componentes de
cisalhamento são: dextral, sinistral e dextral. Possivelmente, os cisalhamentos de
componentes dextrais e,sínístr¿tis, mais antigos, do Grupo Barbacena;
EVENTOS DO PALEOP ROTEROZO

rcO

E2- Eventr¡ de cisalhamento com cinemotica dextral inclui:

- reativação e cisalhamento segundo a direção NE-SW com componente dextral no Grupo
Barbacena;

- cisalhamento segundo a direção N-S com componente dextral no Complexo Metamórfico
Mantiqueira;

- cisalhamento direcional, dextral no Supergrupo Minas ao longo do Lineamento JeceabaBom Sucesso;
- encurtamento NE-SW com transporte tectônico para SW;

- colocação e deformação sintectônica dos granitóides Tabuões, Ritápolis, Alto Maranhão,
Perobas, Itutinga, Ressaquinha, Campolide, Brás Pires.

E3- Evento extensional rutrmal dextral responsável pela zona de cisalhamento junto ao
contato do Complexo Metamórlico Bonlim com as unidades do Supergrupo Mínas e
geração do Sinclinal Bom Sucesso;
E4- Evento de císalhamento sinistral:

Divinópoli!
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FIGURA 5.31- Mapa de domínios estruturais do Compartimento Oeste. l- Domínio Bonfim; 2Domínio Belo Horizonte. Legenda: It- Itaúna, Ib- Ibirité, Br- Brumadinho, Md- Moeda.
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-

cisalhamento segundo a direção N-S com componente sinistral no Complexo

Metamórfico Mantiqueira;
- reativações dextrais e sinistrais de descontinuidades NW-SE, sendo a mais proeminente a
Zona de C isalhamento Congonhas;

-

colocação e deformação sintectônica de granitóides e rochas básicas ao longo do

Lineamento Congonhas;
- cisalhamento de componente sinistral no Supergrupo Minas

- inversão tectônica da zona de cisalhamento normal do contato de Complexo Metamórfîco
Bonfìm com as unidades do Supergrupo Minas.
EVENTOS DO N EOP ROTEROZOrcO

E5- Evento de encurtamento E-14/:
- dobramentos e cavalgamentos com transporte tectônico dirigido para NW;
- reativação de descontinuidade NE-SW gerando aZona de Cisalhamento Três Corações,
com deslocamentos dextrais;
- geração de feixes de zonas de cisalhamentos rúpteis, descontínuas, sinistrais e dextrais de
direção E-'W;
E6- Evento de encurtamento N-S:

- reativação com componente sinistral daZona de Cisalhamento Três Corações.
5.3.3. COMPARTIMENTO OESTE

Este compartimento (Figura 5.31) abrange todo

o

segmento ocidental do

Quadrilátero Ferrífero a partir da linha meridiana, passando por Belo Horizonte. Eng,,.rba
as porções oeste da Serra do Curral, de direção ENE-WSW e da Serra da Moedrr

Lle

direção N-S. Lá afloram as unidades metassedimentares dos Supergrupos Rio das Velhas e

Minas com as feições de deformação precoces ainda preservadas. A norte e a sul da Serra

do Curral localizam-se os terrenos dos Complexos Metamórficos Belo lJorizonte

e

Bonfim, respectivamente. São constituídos predominantemente por gnaisses, migmatitos,

anfibolitos e granitóides intrusivos de composição tonalítica a granítica (e.g. Romano,
1989; Carneiro, 1992: Noce, 1995).
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FICLJRA 5.32- A- Diagrama estereográfico da foliação grráissica de caníter milonítico no interior
do Complexo Metamórfico Bonfim. Isolinhas: 3, 8, 14, 22, 30%; Número de medidas: 37;
Mr{ximo: 247"185". B- Diagrama estereográfico da foliação milonítica e lineação de estiramento
mineral na Zona de Cisalhamento Moeda-Bonfim. Isolinhas da foliação: 1,2,4,6,9, l2o/o; Número
de medidas: 220;

Mriximo: I I I "/58"; Número de lineações: 70.
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lmportantes feições estruturais destacam-sc neste compartimento, sendo
representadas: a) pelas direções subortogonais entre os sinformes Moeda e Curral; b) pelo

rompimento e ausência da aba norte do Sinclinal Curral; c) pelo cisalhamento dúctil
normal entre os metassedimentos e os granitos do Complexo Metamórf,rco Llonfìm e d)

pelas inversões estruturais das abas sul e leste dos sinformes Curral e Moeda,
respectivamente.

Este compartimento pode ser dividido estruturalmente em dois domínios: o
Bonfìm e o Belo Horizonte (Figura 5.3 I ).

s.3.3.1- DOMÍNTO BONFTM

Este segmento constitui o domínio de ocorrência das unidades do Complexo

Metamórfico Bonfim (CMBÐ e faixa de metassedimentos adjacentes. O setor setentrional

do segmento crustal arqueano Bonfim foi mapeado em escala l:25.000 por Carneiro
(1992). Desta investigação resultou a caracterização de suas unidades litoestratigráficas e

de suas assinaturas geoquímicas e idades radiométricas. O Complexo como um todo,
ocupa a porção ocidental da área investigada no presente trabalho, cujos limites são
balizados, a norte, pela Serra do Curral, a leste, pela Serra da Moeda e, a sudeste, pelo
Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso. O limite oeste se dá com os terrenos do Complexo

Metamórfico Campo Belo. É composto por gnaisses, granitos foliados, tonalitos

e

anfìbolitos. A trama predominante é do tipo S-tectonito com mergulhos elevados e direção
N-S, no centro do complexo (Figura 532A), e moderados, próximo aos metassedimentos,
cuja direção descreve uma trajetória anelar (Figura 5.328).

O monitoramento estrutural realizado no interior do CMBf, revelou a presença de,

pelo menos, seis conjuntos de estruturas desenvolvidas em regimes cinemáticos distintos e

em condições de intensidades de deformação decrescentes. O conjunto mais antigo foi
desenvolvido em regime de cisalhamento dúctil, com componente sinistral que imprimiu,

variavelmente, uma trama milonítica nos gnaisses Alberto Flores. A loliação gnáissica
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milonítica

(S*)

apresenta direção N-S e mergulhos verticais em toda a sua extensão. As

linhas de forma (trajetória da foliação), construídas a partir desta foliação, descrevem
trajetórias compatíveis com um segmento de dobra com padrão em "S", de escala regional,

com eixo subvertical (Figura 5.33). Dobras mesoscópicas internas apresentam
correspondência com este padrão de assimetria. Na zona de charneira, verifica-se o
predomínio de trama tipo L-tectonito, representado por família de charneiras de dobras
com padrão em "S" (lR47l). A esta fase principal de deformação, sucede a colocação de

corpos de tonalitos e anfibolitos segundo a direção NE-SW, vertical. Os Tonalitos
Samambaia apresentam-se foliados, incipientemente, e junto à Zona de Cisalhamento

Moeda-Bonfìm a foliação é de caráter milonítico, com orientação N-S, e mergulhos
moderados para leste. Exibem evidências seguras de indicadores S/C mostrando
cinemática normal dextral, para leste. A idade U/Pb em zircões do Tonalito Samambaia

é

2780+31-2 Ma (Carneiro,1992, Tabela 4.l,p.4la/42a). Segue-se uma fàse de intrusão de
diques graníticos com orientação NE-SW, vertical de espessura métrica. Apresenta suave

dobramento com eixo subvertical e assimetria com padrão em

"Z".

Estas características

sugerem que a sua colocação tenha ocorrido em regime direcional, não-coaxial, com
componente dextral. Estes diques de granito, denominados de Brumadinho, possuem idade
U/Pb, em zircões, de 2.703 Ma (Carnetro, 1992, Tabela 4.1).

Corpos tabulares de pegmatitos pouco deformados, com orientação sistemática
NE-SW, verticais, seccionam obliquamente os granitos Brumadinho, com pequeno ângulo.

A disposição geométrica dos pegmatitos sugere um campo de tensões com o componente
o3 horizontal, segundo a direção NW-SE. O quinto conjunto de estruturas corresponde à

família de veios de quartzo verticais (tension gashes), orientados segundo a direção NWSE. Finalmente, o último grupo de estruturas, representado por falhas normais com bloco
leste rebaixado, reativando a foliação gnáissica milonítica principal N-S (Ss," , Prancha
s.2).

Os indicadores cinemáticos deste conjunto litoestrutural que conferem a natureza
destes movimentos incluem: estruturas S/C, dobras intrafoliais assimétricas em
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PRANCI{A 5.2- Acervo estrutural do Complexo Metamórfico Bonfim. A-'frês fases de intrusões
no Gnaisse Alberto Flores: Granito Brumadinho; Pegmatitos e Veios de Quartzo (1R209-Local.
Figura 5.33). B- Detalhe do Granito Brumadinho mostrando zonas de cisalhamento discretas de
componente sinistral. C- Banda leucocrática do Gnaisse Alberto Flores dobrada, segundo padrão
assimétrico em

"S". D- Granito Brumadinho apresentando dobras com padrão assimétrico em"Z".

E- Veio quartzo-feldspático sintectônico dobrado, apresentado assimetria com padrão em "S". F-

Dobras e boudinagem da foliação gnáissica (exten.sional pull-apart) indicando componente

de

cisalhamento sinistral (1R470). G- Perfil geológico esquemático de um segmento da Zona de
Cisalhamento Moeda-Bonfim - ZCMBI junto ao contato entre o Supergrupo Rio das Velhas (RV)

e Tonalito Samambaia (TS) (Local. Figura 5.33). Detalhe da foliação S/C mostrando o
deslocamento normal da ZCMBf (H) e zonas de cisalhamento discretas indicando a existência de
componente dextral associada à movimentação da ZCMBf (l).

porfiroclastos de feldspato com estruturas assimétricas e estruturas extensionais tipo pull-

aport. Com base neste acervo de estruturas indicativas de deformação não-coaxial,
considera-se que

o

alojamento de corpos intrusivos tabulares ocorreu em sítios

extensionais, nucleados durante regimes transtrativos.

FAIXA BONFIM-MOEDA

Inclui-se na faixa Bonfim-Moeda o flanco oeste do Sinclinal Moeda. O
acamamento, caracterizado pela variação granulométrica e composicional (S¡), encontra-se
bem preservado nesta parte do sinclinal. A orientação média de 080"/50" é regular em todo

o flanco. Uma foliação tectono-metamórfica penetrativa (Stm"), com características
miloníticas, paralela â S6, constitui a feição estrutural marcante, sendo definida pela
orientação preferencial de grãos de quartzo, sericita, hematita, magnetita e anfibólio
(Prancha 5.3C).

O contato leste do CMBf é de natureza tectônica e se faz, predominantemente,
com os quartzitos da Formação Moeda, unidade basal do Supergrupo Minas, exceto no
setor norte, onde o contato é realizado com as rochas do Supergrupo Rio das Velhas. O

eixo do Sinclinal Moeda apresenta orientação variável, sendo que, a partir do terço
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PRANCHA 5.3- A- Perfil geológico simplificado da aba oeste do Sinclinal Moeda através da
seção-tipo da Formação Moeda (IR223). Legenda: l- Embasamento granito-gnaisse - Complexo
Metamórfrco Bonfim; 2- Quartzito da Formação Moeda com intercalação de filito; 3- Filito da
Formação Batatal; 4- Itabirito da Formação Cauê; 5- Mármore da Formação Gandarela. BDiagrama estereográfico da foliação milonítica e da lineação de estiramento mineral no interior do
Complexo Metamórfico Bonfim: Isolinhas (foliação): 3, 8, 15, 23, 30,33%; Número de medidas:

39; Máximo: 141"165"; Número de medidas de lineação;20. C- Diagrama estereogfáfico do
acamamento (56) paralelo à foliação tectono-metamórfica (S

*)

do Grupo Caraça. Isolinhas:

l,

3, 8,

ll,160/o; Número de medidas: 135; Máximo: 032"160"; Eixo de dobra potencial: 090"/50". DDiagrama estereográfico dos eixos de dobras, com padrão assimétrico em "S", em itabiritos e
quartzitos do Supergrupo Minas. Isolinhas:

l,

4, 8, 15,24,38%; Número de medidas:

105;

Máximo: 070"/50o; Plano médio 084"/50o. E- Perfil geológico simplificado através da Zona de
Cisalhamento Moeda-Bonfim. F- Seção horizontal de um setor da Zona de Cisalhamento Moeda-

Bonfim mostrando a relação geométrica entre os elementos estruturais. G- Foliação S/C e
geometria sigmoidal da foliação milonítica mostrando a componente dextral da Zona de
Cisalhamento Moeda-Bonfim. H- Relação estrutural entre as fases de cisalhamentos superpostos: a

fase normal mais antiga (Sm) e a fase de cisalhamento inverso-sinistral (Sm').

I- Relação

geomética enfie o acamamento e a foliação milonítica Sm'.

setentrional as direções são N40oW, N30"8 e N-S. Conecta-se, a norte, com o Sinclinal
Curral e, a sul, com o Sinclinal Dom Bosco e com o segmento Jeceaba-Bom Sucesso. As
unidades litoestratigráficas presentes na serra, da base para o topo, são as seguintes: xistos
e

filitos do Grupo Nova Lima, quartzitos e filitos do Grupo Caraça, itabiritos e mármores

do Grupo ltabira. filitos e quartzitos do Grupo Piracicaba, quartzitos e quartzitos
femrginosos do Grupo Itacolomi, flicies Santo Antônio.

No contato entre os quartzitos da Formação Moeda e as unidades granitognáissicas do CMBf ocorre a Zona de Cisalhamento Moeda-Bonfim, de caráter dúctil e

cinemática normal
1992) (Foto 5).

(y' Endo & Chemale, l99la;

Hippertt et aL.,1992; Endo & Nalini,

A faixa de rochas miloníticas na Serra da Moeda varia de espessura

ao

longo da sua direção, cuja potência máxima observada é de 90 metros. Estas feições são
variavelmente obliteradas pelos eventos subseqüentes. Os efeitos desta tectônica podem
ser monitorados em todo o domínio. As melhores exposições localizam-se: na Serra da
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Moeda, ao longo do corte da estrada para Moeda; no vale do rio Paraopeba, a norte de

Brumadinho, região do F-êcho do Funil; em Salto do Paraopeba, ao longo do corte de
ferrovia; na estrada Jeceaba-Bituri; e em lbirité, ao longo do corte de ferrovia. O acervo de

indicadores cinemáticos com movimentos normais é composto por estruturas S/C,
sigmóides de foliação e porfiroclastos de feldspato com sombras de pressão assimétricas.

A

lineação de estiramento mineral é, suavemente, oblíqua em relação à direção de

mergulho da fbliação milonítica (Sn'), levando a gerar um pequeno componente direcional,
dextral.

A intensidade da zona de cisalhamento dúctil normal Moeda-Bonftm (ZCMBf)
diminui para o interior do Complexo, manifestando-se sob a forma de zonas miloníticas
espaçadas e paralelas com potências e densidades variáveis.

A geometria

destas zonas é

análoga ao cinturão de cisalhamento no sentido de Sibson (1977). Observam-se também

zonas de cisalhamento oblíquas interligadas à zona principal de direção NE-SV/,
propagando para o interior do CMBf. Estas zonas apresentam componente direcional, com

movimento dextral, normal. A origem delas está associada aos processos de reativação de
descontinuidades NE-SW, sítios de alojamento de corpos plutônicos de idade arqueana
(e.g. Tonalito Samambaia, Granito Mamona, Granodiorito Caeté e Granito Brumadinho).

Os quartzitos da Formação Moeda exibem forte foliação milonítica junto ao

contato com o Granito Mamona do Complexo Metamórficc Bonfìm. As estruturas
miloníticas, em escala mesoscópica, incluem foliação tipo 5./56 e C/S, lineação de
estiramento mineral

e lineação de intersecção COS (Prancha 5.3). Nas

porções

estratigrafìcamente superiores, ao longo do corte de estrada para Moeda, observa-se uma

"xistosidade" definida pela orientação preferencial de sericitas, quartzo, especularita

e

hematita, paralelamente ao acamamento. Nos níveis ou camadas de granulação fìna a

foliação é um S-tectonito, texturalmente similar à clivagem ardosiana. Localmente,
observa-se uma tênue lineação de estiramento de grãos de quartzo sobre a xistosidade na

posição de máximo declive. No

fìlito Batatal

observa-se uma conspícua foliação
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penetrativa com mergulho menor que o acamamento de 10". Nos quartzitos e fìlitos
adjacentes observa-se que a foliação tipo S,,/56 , associada aos veios de quartzo lenticulares

(tension gashes) e houdins de e ixo N-S, horizontal, permite infèrir uma movimentação

normal com bloco rebaixado para leste (Figura 5.34). Estas feições são indicadoras dos
efeitos da deformação cisalhante principal,ZCMBÎ, nos níveis estratigráficos superiores,
acomodados ao longo de discretas superficies de heterogeneidades. Nesta seção, essas
superficies são subparalelas ao acamamento.

As estruturas mesoscópicas na ZCMB| encontram-se superpostas por uma fase de

cisalhamento inverso-sinistral dúctil-rúptil com deslocamentos se processando
paralelamente a S¡ e/ou

Sn,,.

Os indicadores cinemáticos mesoscópicos incluem dobras

assimétricas com padrão em "S", estn¡turas sigmoidais, estruturas em duplex e deflexão da

f-oliação. Estas feições são bem desenvolvidas nos quartzitos da Formação Moeda,

próximo ao contato com o CMBI nos cortes de estrada para Moeda e Belo Vale. Atribuise, para esta fase, a nucleação de algumas dobras ao longo dos flancos leste e oeste do

Sinclinal Moeda. Em seu setor meridional, no flanco oeste, estas dobras apresentam
ooS",
eixos com caimentos para ENE (e.g. Córrego do Mamona)
assimetria com padrão em

e no flanco leste a assimetria é com padrão

em"Z", eixos com caimentos para WNW

(e.g.

Lagoadas Codornas). Entretanto, no setor setentrional do Sinclinal Moeda, a assimetria e a

orientação das dobras desta fase mudam. Ou seja, têm-se, respectivamente, nos flancos
leste e oeste, assimetrias com padrões em "S" e

"2"

e caimentos para WSÌW e ESE. A

polaridade da intensidade de deformação desta fase, apesar de baixa, estima-se que, em
geral, é crescente de norte para sul.

Famílias de falhas inversas de caráter rúptil-dúctil espaçadas ocorrem tanto nos
granitos e gnaisses do CMBf quanto nos quartzitos da Formação Moeda. Elas seccionam a

foliação milonítica

S.

segundo orientação média de I10"/40o e polaridade tectônica

dirigida para oeste. Nos quartzitos, estes deslocamentos inversos são acomodados ao longo
de superfîcies de acamamento gerando, por vezes, estruturas com geometria em duplex.
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Estas estruturas podem significar tanto rotações de falhas normais anteriores como falhas

conjugadas de estruturas tipo dominó. Estas feições e relações estruturais são bem
desenvolvidas e expostas ao longo do corte de estrada para Moeda.

Na seção itabirítica, mais que em qualquer outra unidade do Supergrupo Minas, o

mecanismo de dobramento interestratal desempenhou um papel preponderante na
transformação da trama original.

A trama preponderante é do tipo L(S)-tectonito. As

dimensões das dobras (ol) variam desde centímetros a metros, podendo atingir algumas
centenas de metros. Apresentam estilos variados desde dobras abertas a isoclinais com ou
sem espessamento de charneira. Ocorrem de forma isolada, são intrafoliais, assimétricas e

pertencem a, pelo menos, duas gerações distintas. As dobras assimétricas com padrão em

"2"

são redobradas

pela geração de dobras em "S". A orientação das charneiras varia de

040"-l10"/50" (Prancha 5.3D). I{aramente apresenta uma clivagem plano-axial associada,
mesmo nos representantes isoclinais.

Em particular, foram realizados levantamentos na dobra Córrego do Mamona
(IR223). Trata-se de uma dobra monoclínica, aberta, interestratal ao quartzito Moeda, de
dimensões decamétricas (rrr30 metros), situada, estratigraficamente, na base da formação.
Foram observadas duas foliações: a Sn e a S6¡ (Figuras 5.35A e B). A foliação Sn é uma

xistosidade marcada pela orientação preferencial de sericitas e grãos de quartzo com
atitude média de 106'/58o. As lineações de interseções S6fìSn e Sol^ìSn+l são subparalelas
entre si e ao eixo da dobra com atitude média de 080"/50".

A lineação mineral

observada

sobre Sn encontra-se paralela ao eixo da dobra principal. Veios de quartzo com geometria

cilíndrica (rods) formando corpos maciços de alguns metros de dimensão ocoÍrem na zona

axial da dobra. A clivagem espaçada Snal Qu€ intercepta Sn apresenta orientação média de
106"/58".

Diversas falhas de rasgamento de orientação NW-SE, subverticais. seccionam
esta faixa. São falhas de caráter rúptil-dúctil e apresentam uma evolução policíclica. Os
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deslocamentos das Falhas Marinho da Serra (lR 316) e Santa Efigênia possuem cinemática

direcional, sinistral e se superpõem plano-paralelamente à trama pré-existente

de

componente dextral.

FAIXA BONFIM-CURRAL
O segmento oriental da Serra do Curral é uma fèição fisiográfica, cujo trend geral

é N75"8, estabelecida pelas unidades quartziticas e itabiríticas do Supergrupo Minas,
constituintes da aba sul do Sinclinal Curral.

Na interface norte do CMBf, os gnaisses Souza Noschese estão em contato tanto
com as unidades do Supergrupo Rio das Velhas quanto com as unidades do Supergrupo

Minas. A Zona de Cisalhamento Moeda-Bonfim (ZCMBf) se estende para esta faixa ao
longo deste contato (e.g. Marshak et al., 1992). A melhor exposição desta zona, como
mencionado anteriormente, localiza-se ao longo do corte de ferrovia, próximo à estação
Souza Noschese, a norte de Brumadinho. Neste local, a foliação milonítica, desenvolvida

numa extensa faixa de pelo menos 40 metros de espessura, nos gnaisses Souza Noschese,
apresenta orientação 320"165" com indicadores S/C normais (Figura 5.36D). Esta foliação

corresponde ao produto da transposição da foliação gnáissica milonítica N-S, que domina

nos sítios distais deste contato, pelo mesmo evento que gerou a Zona de Cisalhamento

Moeda-Bonfim. Este cisalhamento se propagapara os níveis estratigráficos superiores do
Supergrupo Minas, com evidências de sua manifestação até nos horizontes itabiríticos.
Esta zona será denominada de Zona de Cisalhamento Souza Noschese (q.v. Figura 5.33,

p.83a). Nos demais setores desta faixa, a análise do contato, em geral, é dificultada pela
ocorrência de espesso manto de intemperismo e capeamento por regolito.

A inclinação dos estratos do Supergrupo Minas, ao longo da serra, varia

de

moderada a vertical, tanto em posição esratigráfica normal quanto invertida. Tal é a

variação na inclinação dos estratos que, se tomar uma superficie média representativa
deste segmento, a sua geometria se assemelha a uma superficie helicoidal de eixo sub-
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FIGURA 5.36- A- Perfil geológico através daZona de Cisalhamento Normal Souza Noschese
(Local. Figura 5.33). Legenda: l- Gnaisse Souza Noschese;2- Quartzito da F'ormação Moeda: 3-

Filito da Formação Batatal; 4- ltabirito da Formação Cauê. A noroeste do perfil

observa-se

falhamentos com geometria em úrylex com movimentos inversos para NW. B- Detalhe da zona de
contato entre o Gnaisse Souza Noschese e o Quartzito Moeda. C- Detalhe, em planta. mostrando a

componente de deslocamento direcional dextral da Zona de Cisalhamento Souza Noschese. Os
indicadores de movimento incluem foliação SIC e boudins assimétricos em nivel de quartzo - Qtz

D- Iroliação milonítica no Gnaisse Souza Noschese junto à zona de
Número de medidas: 20. Obs: A foliação está representada em notação polar. E-

(extensional pull-apart).
cisalhamento.

Diagrama estereográfico da foliação milonítica e lineação de estiramento mineral nas unidades do

Supergrupo Minas ao longo do perfil

A. Isolinhas: 2. 9. 20, 28o/o; Número de medidas:

46;

Máximo: 320"175"; l6 rnedidas de lineação.

horizontal. A inversão estratigráfìca da seqüência Minas é vigorosa quando em contato
com xistos e fìlitos do Surpergrupo Rio das Velhas e normal quando em contato direto
com os gnaisses Souza Noschese. Nos segmentos que apresentam a estratigrafia invertida
é comum observar a imposição sobre

S- (ou S6 - bandamento composicional

nos itabiritos)

de uma clivagem espaçada com mergulhos para SE. Isto pode ser verificado na região de
Casa Branca, a leste, e em Serra Azul, a oeste. Em Casa Branca, os estratos de itabiritos

apresentam mergulhos para su-sudeste

-

150"/60", lineação de estiramento mineral

-

080"/55o e porfiroclastos de magnetita com sombra de pressão, assimétricas, indicando

movimentos normais para E (ou movimento de topo inverso para SSE em posição

primitiva) (Figura 5.37, Foto 6). Situação semelhante foi observada na Serra de Itatiaiuçu
com o bandamento composicional paralelo à foliação milonítica (170"/70") e xistosidade
segundo 140"/60". Próximo à localidade de Brumadinho Velho, a noroeste, observa-se

uma situação de cavalgamento das unidades do Grupo Nova Lima sobre os Gnaisses
Souza Noschese (Figura 5.38), corroborado por zonas miloníticas com indicadores S/C
penetrativos mostrando transporte para SE. Este fato tem profundas implicações tectônicas
e a análise dos processos envolvidos será discutida ao

final deste capítulo.
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FIGLJRA 5.37- Relações estruturais em um setor da aba sul do Sinclinal Curral, próximo à conolão

sinclinorial Moeda-ðurral (Local.

- Figura 5.33). A- Bloco diagrama mostrando as relações

geoméEicas e cinemáticas entre os componentes estn¡turais nos ltabiritos da Formação Cauê. SbÉanda¡nento composicional do ltabirito. A seta hachurada indicao !9po qa seqtlência estatigráfica.
B- Assimetiu tipö "d' em cristais de magnetita e foliação S/C indicando cisalhamento "nomal".
C- Pods de foliação S/C. Obs: Os esnrdos de trama øistalográfïca de eixg 'jC'' de quartzo,
conduzidos nos itabititos deste local, revelam a existência de duas cinemáticas distintas: a inversa e
a normal (L. E. Lagoeiro com. oral).
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5.3.3.2. DOMINIO BELO HORIZONTE

O domínio Belo lìorizonte compreende essencialmente o domínio de ocorrência
das unidades do Complexo Metamórfìco Belo Horizonte, oonstituído por gnaisses de
bandamento fìno e migmatitos, além de corpos intrusivos, veios e plutonitos como os
Granitos Santa Luzia, General Carneiro e Mateus Leme e os Granodioritos Caeté, Ibirité e

Caio Martins (c.g. Romano, 1989; Nocc, 1995). Com cxceção do Granito General
Carneiro que ainda não dispõe de idade U/Pb, porém segundo Noce (1995) seria
contemporâneo ao Granito Santa Luzia, os granitos apresentam idades tJlPb quc variam de
2.776 a2.712 Ma (Romano, 1989; Noce, 1995, Tabela4.2).

No setor oeste deste domínio, correspondente à grande região de lbirité, afloram
gnaisses de bandamento fìno a médio com raros corpos anfibolíticos intercalados, sendo

comum a presença de mobilizados félsicos e intrusivas graníticas. A foliação, de caráter

milonítico, exibe, comumente, indicadores de movimento com componente cinemático
oblíquo-dextral (Figura 5.394). A orientação é bastante variável, porém, com predomínio

segundo a direção NE-SW com mergulhos moderados a elevados.

A

lineação de

estiramento mineral aponta com caimentos para E. Zonas de cisalhamento dúcteis,
localizadas, ocorrem reativando a foliação gnáissica com movimentos direcionais,
sinistrais.

No Granodiorito Ibirité (lR2l5), a trama mais antiga observada corresponde

a

uma foliação milonítica penetrativa de direção N45'E subvertical. As sombras de pressão,
assimétricas, dos porfiroclastos de feldspato confèrem a este cisalhamento movimentação

de caráter direcional, sinistral. Sobre esta trama se impõe uma deformação de caráter

rúptil-dúctil, com desenvolvimento de planos discretos de cisalhamento, em geral oblíquos
à

S.

de atitude l40o/60", com cinemática inversa-dextral.

No setor oriental do domínio Belo Horizonte, os gnaisses na Pedreira Bairro Tupí
(1R479) apresentam orientação N-S, com mergulhos moderados a elevados para oeste. A
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FIGURA 5.38- Perfil geológico simplificado mostrando as relações de campo através do segmento
ocidental da Serra do Cunal. No detalhe tem-se os indicadores cinemáticos S/C mostrando
movimento inverso para SE e a relação geométrica da foliação milonítica com os veios de
pegmatito. Legenda: l- Embasamento grráissico;2- Supergrupo Rio das Velhas; 3- Supergrupo
Minas;4- Grupo Sabará.
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FICURA 5.39- Indicadores cinemáticos no Complexo Metamórfico Belo Horizonte, região de
Ibirité (Local. Figura 5.38). A- Indicadores de cisalhamento inverso-dextral em gnaisse na Pedreira
de lbirité. B- Dobra em gnaisse (Gn) na Pedreira Tupí moshando a superposição de dois episódios
tectônicos. O primeiro episódio é responsável pelos dobramentos com vergência para SE e o
segundo refere-se a intrusão de mobilizados graníticos em uma fase distensiva.
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lineação de estiramento mineral orienta segundo 300"/15". Os dobramentos com eixo N-S

exibem vergência para SSE com a superficie axial em posição 290o130". Segue-se uma
importante fase distensiva que possibilitou a colocação de corpos tabulares de granitos
segundo 300'/30". Os diques de granitos são concordantes ou oblíquos à foliação gnáissica

milonítica (Figura 5.398). É comum a ocorrência de estruturas indicativas

de

movimentação normal incluindo sigmóides de foliação, indicadores S/C, bandas de
cisalhamentos(extensional shear bands) e dobras intrafoliais com assimetría,em"Z".

O Granito Santa Luzia exibe uma foliação milonítica de baixo ângulo, orientada
segundo NW-SE, com movimentos oblíquos de componente normal, sinistral. O conjunto

de veios pegmatíticos que seciona â S,n , com atitudes de 230o160o, mostra evidências de
uma deformação cisalhante de componente sinistral.

Os granodioritos Caeté e General Carneiro exibem uma forte foliação de caráter

milonítico com orientação N-S, subvertical.

O contato do Complexo Belo Horizonte com os metassedimentos, ao longo da
Serra do Curral, é realizado com os xistos e metagrauvacas do Grupo Sabará, exceto na

extremidade ocidental, na Serra Azul, onde o contato se dá com as unidades do Grupo

Nova Lima. Nas redondezas de Ibirité e na 8R262 ocorrem as melhores exposições desse
contato. Em lbirité, ao longo dos cortes situados na ferrovia, os planos miloníticos dos

xistos e hlitos do Grupo Sabará orientam-se segundo l30o/48o, sobre os quais

se

desenvolvem lineações de estiramento mineral com caimentos de 30o para sul e para leste.

Inúmeras apófises de granitóides são observadas intrudindo os xistos do Grupo Sabará

(Figura 5.40). Nesta seção, Evangelista et al. (1992) individualizaram três zonas
metamórficas (biotita, estaurolita-andaluzita-cordierita e silimanita-cordierita) com, no

mínimo, 2 Km de espessura. Localmente, mostra evidências de inversão com planos
miloníticos e lineação mineral indicando fluxo de massas inverso-dextral.
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FIGURA 5.40- Perfil geológico simplificado aüavés do contato entre os xistos do Grupo Sabará e
o Granodiorito Ibirité, em lbirité. Ver localização do perfil na Figura 5.38. Legenda: l- Grupo
Sabani; 2- Granodiorito tbirité; 3- Granitóide intrusivo; 4- Rochas básicas. Diagrama
estereográfico da foliação milonítica e lineação de estiramento mineral. Isolinhas: 2,11,20,28o/o;
Número de medidas: 35; Maximo:146"/64o; Lineações: l6 medidas.
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Numa estreita faixa entre Ibirité e Brumadinho, a seqüência Minas encontra-se em
posição estratigráfica normal. Nestes locais, tanto no contato sul quanto norte, o conjunto

de indicadores cinemáticos asseguram movimentos normais com rebaixamento

das

unidades metassedimentares para o interior da calha sinclinal, com pequeno componente

direcional para E.

Não Íoi possível observar a relação das unidades do greenstone Rio das Velhas,

situadas na extremidade oeste da Serra do Curral, com os gnaisses do Complexo
Metamórfico Belo Horizonte. Porém, Romano (1989) cartografou, na região de Mateus
Leme, diversas falhas de empurrão, com raízes no embasamento, seccionando as unidades

do Supergrupo Rio Velhas. Dados de campo obtidos na Pedreira Boa Vista (1R402), em

Itaúna, corroboram mecanismos de reativação de planos miloníticos prévios com
transporte para NNIW. O acervo estrutural inclui lineação de estiramento mineral,
assimetria de dobras intrafoliais em mobilizados graníticos e gash veins de quartzo.
Entretanto, anteriormente a esta fase, predomina um conjunto de mesoestrufuras formado
por dobras intrafoliais, assimétricas, com padrão em

"Z" e dobras isoclinais, mobilizados

"2"

e

O desenvolvimento destas estruturas

é

graníticos paralelos à foliação, em geral, dobrados com assimetria em padrão
sistemas de diques de pegmatito em leque.

compatível com a atuação, ao menos localmente, de uma tectônica distensiva com
movimento normal para SE (Figura 5.41).

s.3.3.3- TNTERPRETAÇÃO CINEMÁTICA DO COMPARTTMENTO OESTE

A análise do inventário estrufural

deste domínio permite caracteúzar pelo menos

sete fases de deslocamento tectônico. Assim, a seqüência de fases deformacionais, a partir

do mais antigo identificado nos domínios do Complexo Met¿mórfico Bonfim, são:

94a

ñ\

3000
,¿

o:

__-_l=-

E\SÈ
\ìfl\

1200

se

Qlr'005'ß(P
\ \
S"[Cl=l7lP/?'[?0"/15"1 \\
Vcio de

Lr(sc/cFEo"/lo'

B

1,5 m ()Ø=ltv¡

-

_

20 cm

(pV)

FIGIJRA 5.41- Relações cinemáticas nos gnaisses da Pedreira Boa Vista" região de ltaúna. ACnaisse mostrando complexas reþões estruturais com pelo menos tr€s fases de cisalhamento
superpostas. A fase intermediária conesponde a fase de cisalhamento normal com injeção
sintectônica de pegmatitos. IR402D é a amosüa de gnaisse milonftico datado pelo método IlAr
(Tabela 4.7>.8- Detalhe de corpos de pegmatitos intrudidos e dobrados sintecûonicamente na fase
de cisalhamenûo nonnal. C- Fase ta¡dia de deformação com movimentos inversos para NN\V e
injeçao de veios de quartzo (QE') (tension gash) (Se: Plano de cisalhame,nto extensional associado
à boudinagem de foliação - extensÍonol pull-apart).
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EVENTOS DO N EO-ARQUEANO

EI-

Evento cje cisctlhamentr¡ rJúctil não-coaxiul, direcional, sinistral com geração de

gnaisses miloníticos com

estutura

N-5, vertical. Os estudos de linhas de forma da foliação

milonítica dos gnaisses miloníticos do Complexo Metamórfìco Bonfim delineiam

a

trajetória de uma megadobra em "S" com eixo subvertical. Além disso, somam-se os
olementos estruturais mcsoscópicos como dobras intrafoliais apertadas com padrão em "S"
e estruturas S/C que indicam cinemática direcional, sinistral com ocorrência generalizada

em todo o domínio. Este quadro de clementos estruturais em diversas escalas permite, ao

menos neste domínio, sugerir um mecanismo de evolução cinemática a partir de um
regime tectônico direcional, sinistral;

E2- Evento tle colocação

le

corpos tonalíticr¡s em regime não-coaxial dextral (e.g.

Samambaio - Carneiro, 1992) ao longt cla direção NE-SItt/;

E3- Evento de leformação não-coaxial clirecionttl, dextral associado à colocação de
diques de granito (e.g. Brumadinho - Carneiro, 1992) e pegmatitos tardi-cinematicos de

orientação NE-SIY:

E4- Evento de formação de "¿¡ash veins" de quartzo orientados segundo NILSE

em

regime não-coaxial, direcionttl, sinistral.

EVENTOS DO PROTEROZOrcO

E5- Evento associado à geração de tramas miloníticas inversas com movimentos para S-

SIl.

Compõem este acervo lineações de estiramento mineral e dobras intrafoliais com

vergência aparente para S-SW.

E6- Evento de ¡4erução de zonas de cisalhamento ao redor dos complexos metamtirficos

.iunto ao contoto com us rochas suprocrustais, inclusive ltaúna, com intensidade
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decrescente para o interior dos mesmo.s. Vários estudos de natureza estrutural em micro e

meso escala têm sido realizados sobre estas zonas, especialmente na Serra da Moeda

(ZCMBÐ. As observações aqui descritas se complementam aos estudos de Endo & Nalini

(1992), Hippertr et al. (1992)

c Alkmim et al. (1994). A

análise dos indicadores

cinemáticos sugere um campo distensivo orientado de NW para SE;

E7- Evento compressionul com vetor tectônico dirigiùt pura NII/. O cncurtamento NW-

SE desencadeou o desenvolvimento de um complexo arcabouço estrutural neste
compartimento.

'fal complexidade decorre tanto das heterogeneidades reológicas

dos

corpos envolvidos na deformação, quanto à presença de fronteiras mecânicas, como blocos
do embasamento e descontinuidades crustais. Estas estruturas canalizam fluxos de matéria
para

NNW, como no Sinclinal Moeda, e para W, como no Sinclinal Cunal, resultantes da

partição cinemática da deformação com transporte tectônico para NW. A acomodação da
deformação resulta em um complexo arcabouço estrutural que inclui a inversão da aba sul

do Sinclinal Curral e retrocavalgamento das unidades do Supergrupo Rio das Velhas para

SE sobre as rochas do Complexo Metamórfico Bonfìm, além de promover

o

"congestionamento" estrutural da conexão Moeda-Curral. Os mecanismos envolvidos
neste processo serão abordados no item 6.2.

E8- Evento compressittnal com a polaridade dirígida para oeste geranùt falhas inversas
na

faixa BonJim-Moetla. A intensidade da tectônica compressiva com transporte tectônico

para oeste é maior no compartimento LESTE e diminui sensivelmente, no compartimento

CENTRAL. Na aba oeste do Sinclinal Moeda, as manifestações desta tectônica se dão por
meio de falhas inversas de pequenos deslocamentos, com mecanismo de partição planoparalela ao acamamento nos quartzitos e filitos e alto ângulo nos granitos. Atribui-se uma
idade neoproterozóica para este evento tectônico.
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5.3.4- COMPARTIMENTO LESTE

O compartimento LESTE, como referido inicialmente, constitui o Jront da
tectônica de cavalgamentos com transporte para noroeste e oeste. Este compartimento é,
estruturalmente, mais complexo do que os demais, não só pelo envolvimento de rochas da

infra-estrutura na defbrmação, como também pela ocorrência de inúmeras falhas de
empurrão reativando ou não antigas descontinuidades. Soma-se a elevada intcnsidade

<le

deformação específica, heterogeneidade da deformação e caráter policíclico. Este
compartimento pode ser dividido em dois domínios principais (Figura 5.42): o Oriental e o
Ocidental.

5.3.4.I. DOMÍNIO ORIENTAL

O domínio oriental é constituído em grande parte por: a) rochas Arqueanas
granito-gnáissicas do Complexo Metamórfico Santa Bárbara

- CMSB; b) gnaisses

bandados de composição tonalítica a granítica e migmatitos do Complexo Metamórfico

Mantiqueira; c) estreitos segmentos de seqüência vulcano-sedimentar do Supergrupo Rio
das Velhas; d) quartzitos, itabiritos hlitos e xistos do Supergrupo Minas, a norte.
Subsidiariamente, tem-se uma estreita faixa de biotita-xistos e quartzitos bandados (e.g.
Evangelista, 1992) pertencentes ao Grupo Dom Silvério, encravada entre os gnaisses do
complexo Mantiqueira. É dema.cado, a oeste, através de uma linha subparalela à Falha de
Agua Quente (FAQ), de orientação submeridiana.

ESTRUTURAS PLANARES, LINEARES E INDICADORES CINEMÁTICOS

Nos gnaisses finamente bandados do Complexo Metamórfico Santa Bárbara

a

estrutura geral é N-S. Na Pedreira de Lavras Velhas, em Monsenhor Horta, observam-se
três fäses de cisalhamento distintas que se associam à intrusão de mobilizados graníticos e

veios de quartzo.

A primeira

fase está relacionada ao evento de cisalhamento

de

componente inverso-dextral. Caracteriza-se por injeções de mobilizados graníticos

Wa

3Ocm(PII)

ffitfffi

B
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FICURA 5.43- Estruturas de cisalhamento em grraisse do Complexo Metamórfico Santa Barbara"
pedreira Lavras Velhas, Monsenhor Horta (IR299). A- Gnaisse com três fases de injeções
Bsintectônicas: l- mobilizados quartzo-feldspáticos; 2- granitóides; 3- veios de quartzo.
Mobilizado quartzo-feldspático dobrado sinistralmente. As setas indicam as atitudes da lineação de
estiramento mineral.
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FIGURA 5.44- Indicadores cinemáticos em gnaisses (Gn) do Complexo Metamórfico Mantiqueira.
Barra Longa. Fase de cisalhamento direcional dextral: Assimetria tipo "ct'' (A) e tipo "ò" (B) em
porfiroclasto de feldspato. Fase de cisalhamento direcional sinistral: Foliação S/C e intrusão
sintectônica de veios de quartzo (Qtz). Localização. Figura 5.46.
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paplelos à foliação e subseqüente dobramento com assimetria em padrão "2".

^

segunda

fase corresponde à retomada dos planos de cisalhamento com movimentos de caráter
direcional, sinistral. Os veios graníticos são cisalhados e dobrados com padrão assimétrico

em "S" apresentando tênue f'oliação plano-axial de cisalhamento. Em conseqüência,

as

superfìcies das dobras são irregulares devido ao deslocamento causado pelos planos de
cisalhamento. A última fase responde pela colocação e dobramento, em padrão

"2",

de

diques graníticos e veios de quartzo trativos. Por estas caracteristicas presume-se uma
deformação não-coaxial de componente dextral (Figura 5.43).

Fato semelhante se verifica nos gnaisses bandados porfìríticos do Complexo
Mantiqueira que afloram ao longo do meridiano de Barra Longa. Nesta localidade, os
planos de cisalhamento estão empinados com imposição de duas fases de deformação não-

coaxial. A primeira, mais antiga, possui componente direcional, dextral. Mobilizados
quartzo-feldspáticos, injetados paralelamente à foliação gnáissica milonítica, encontramse, em geral, dobrados mostrando assimetria em

"Z". Outros indicadores cinemáticos

que

corroboram este plano de movimento dextral são dados por sombras de pressão
assimétricas em porfiroclastos de feldspato, tanto do tipo

"d'

quanto

'ô". A

fase

subseqüente, superposta paralelamente, apresenta componente direcional, sinistral. O

inventário estrutural consiste de assimetria de dobras com padrão em "S" e bandas de
cisalhamento tipo

C'

(exten.sional shear band) (Figura 5.44). Relações similares foram

identificadas, a sul, na região de Brás Pires

-

Cipotânea, na Zona de Cisalhamento

Cipotânea (r7.v. item 5.3.2.4) e, a norte, até a localidade de Rio Piracicaba, onde a fbliação
gnáissica inflete para NE.

Embora hajam componentes cinemáticos cronologicamente similares no
Complexo Santa Bárbara, em Monsenhor Horta, e no Complexo Mantiqueira, em Barra
Longa, a correlação direta entre os registros estruturais caracteúzados é prejudicada pela
presença de estreita faixa de rochas correlativas ao Supergrupo Rio das Velhas. Por outro

lado, não há registro na literatura (e.g. Dorr, 1969; Lima et al., 1972; Baltazar

& Raposo,

98a

FIGURA 5.45- Diagramas estereográficos mostrando a variação dos elementos estruturais ao longo
de uma fÌrixa submeridiana a leste da Falha de Água Quente. A- Diagrama estereogtáfico de
lineações de cstiramento mincral, região de Florália e João Monlcvadc (Local. Figura 5.42): 24

Medidas. B- Diagrama estereográfico de foliações rniloníticas e lineações de estiramento mineral,
região de Santa Rita Durão (Local. Figura 5.46). Isolinhas de foliação: 2,

4,8,

14,21%o; Número de

medidas: 73; Máxirno: l42"l43o,l,ineação:30 medidas. C- Diagrama estereográfico de foliações
milonític¿rs e lineações de estiramento mineral, região de Mariana e Maynart (Local. Irigura 5.46).

Isolinhas de foliação:
máximo em l45ol31o.

1,2,4,8,

13, 16%: Número de medidas:

l9l; Lineação: 73 medidas

com
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1993) de corpos granitóides do Complexo Metamórhco Santa Bárbara, a exemplo da

região de Monsenhor Horta, seccionando rochas do Supergrupo Rio das Velhas. Isto

possibilitaria atribuir uma idade mínima neo-arqueana para aquela deformação, cuja
interpretação carece de confirmação geocronológica. Entretanto, como se verá adiante,
esta interpretação, associada aos indicadores cinemáticos, impressos nos quartzitos do
Supergrupo Rio das Velhas, permite estabelecer possíveis relações estruturais entre os
dominios adjacentes.

Na região de Santa Bárbara, em torno da Falha de Água Quente, observam-se
deslocamentos inverso-dextrais com a lineação de estiramento mineral apresentando
caimentos moderados para leste. As superficies miloníticas orientam-se segundo 142"143"

(Figura 5.458). Tal comportamento é sugestivo de deslocamentos realizados em domínio
de rampa oblíqua a lateral. A norte de Santa Bárbara, o Granito Petí (tipo Bonachudos)

cavalga os xistos e filitos do Grupo Nova Lima com componente inverso-dextral.
Entretanto, em algumas localidades, como na Pedreira de João Monlevade e em Florália, a
lineação de estiramento mineral adquire orientação segundo N50'E (Figura 5.454). Tais

feições, foram amplamente reconhecidas por Dorr
Souza et

&

Barbosa (1963), Reeves (1966),

al. (1989) e Rodrigues et al. (1996) nos distritos ferríferos de ltabira e João

Monlevade. Os indicadores cinemáticos evidenciam o transporte de massas para SW.

Olivo et al. (1996) determinaram para a deformação principal da formação fenífera, no
distrito de ltabira, idade isocrônica Pb/Pb de 1830+/-10 Ma, a partir de quartzo, ouro
hematita especular, que se encontram estirados sobre a foliação

S 1 (Tabela

e

4.6,p.46a).

Na região meridional deste domínio, compreendida pelo polígono definido pelas
localidades de Mariana, Diogo de Vasconcelos, Pinheiros Altos e Santo Antônio do Salto,

observa-se que a direção de fluxo local é ortogonal à direção verifìcada no setor
setentrional. Lâ a direção de fluxo predominante é S35oE, com transporte de massas

dirigido para NW (Figuras 5.45C e 5.46). Nesta região, a Falha de Água Quente inflete
para SE, coalescendo com a Falha do Engenho.

A

lineação de estiramento mineral é
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FIGURA 5.46- Mapa geológico simplificado da região leste de Mariana. Legenda: l- Complexo
Metamórfico Santa Brirba¡a - CMSB; 2- Grupo Nova Lima; 3- Grupo Maquiné; 4- Complexo
Metamórfico Mantiqueira; 5- Complexo Acaiaca; 6- Supergrupo Minas; 7- Grupo Dom Silvério; 8-

Grupo ltacolomi; 9- Formação Fonseca; 10- Foliação Milonítica;

ll-

Falhas de Empurrão; 12-

Lineação de Estiramento Mineral: 13- Superposição cinemática sinistral sobre a dexFal; 14Lineação Mineral da fase normal; l5- Zonas de Cisalhamento Normal (mod. de Lima et al. 1972,
Baltazar

& Raposo 1993).
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consistentemente orientada para 150"/40"-60" e a foliação milonítica varia de N-S a WNW
com mergulhos para E de

40'a 60" (Figuras 5.45C e 5.46).

Entretanto, na porção intermediária do domínio oriental, ocorrem as duas tramas
de fluxo, com predomínio da direção SE sobre a NE, além da direção ESE-E. Esta última

se estende, lateralmente, aos domínios ocidentais do QFe. Tal direção de fluxo

é

considerada como o resultado do transporte de massas de leste para oeste e tem sido
comumente atribuída à manifestação do evento termotectônico Brasiliano (Chemale et al.,
1992 e 1994; Marshak

& Alkmim,

1992).

Ao longo do contato entre os gnaisses do Complexo Metamórfico Mantiqueira
com os quartzitos do Supergrupo Rio das Velhas, ou Complexo Santo Antônio do
Pirapetinga segundo Raposo (1991), aflora extensa e espessa fàixa de quartzitos com
tramas miloníticas apresentando comportamento cinemático de caráter normal. Esta faixa

milonítica é bem caracterizada a partir de Furquim, passando por Pedras, Campinas,
Cláudio Manoel e seguindo rumo norte até o paralelo 20" com trend N-S e mergulhos
moderados para leste. Esta zona milonítica será aqui formalmente designada de Zona de

Cisalhamento Furquim (ZCFq). Apresenta um traço sinuoso acompanhando o contato
entre as unidades mencionadas. O Rio Piracicaba e seu afluente da margem direita, o Rio

rn

rr
N

'T
\-

Turvo, encontram-se encaixados nesta zona de cisalhamento. Neste setor, a orientação
média de

S

',,

é 040" 137" e a lineação de estiramento mineral I 0l "/l 70. Entre os indicadores

mesoscópicos incluem-se estruturas S/C, bandas de cisalhamento
interseção

S

(C') e lineação

de

nC. Estudos de trama cristalográfica de eixo "C" de quartzo, realizados em

duas amostras de quartzito coletadas em Cláudio Manoel e Campinas, corroboram o
movimento normal paÍazona de cisalhamento (Figura 5.47).

A continuidade norte desta faixa não foi determinada, embora hajam indicações
de sua extensão a partir de zonas miloníticas com movimentos normais para SE afetando
corpos graníticos que ocorrem a norte do Rio Piracicaba, nas margens do córrego Cururu
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FIGURA 5.47- Diagramas estereográficos de eixo "C" de quartzo em quartzito milonitizado do
Grupo Maquiné, da Zona de Cisalhamento Furquim, região de Cláudio Manoel. A- Amostra
IR273D, Cláudio Manoel. Isolinhas: 1,2,3, 5,6%o; 155 Medidas. B- Amostra IR282, Campinas.
Isolinhas: I , 2, 3, 4, 6, 9Yo; I 50 Medidas.

FIGURA 5.48- Diagrama estereográfico de foliação milonítica
-.-'

^ì,
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e

lineação de estiramento mineral naZona de Cisalhamento Furquim,

aba norte da Anticlinal de Furquim, região de Cláudio Manoel.
Isolinhas de foliação: 2, 5,

9; 17, 30, 42o/o',64 Medidas;

Mráxima:

071"/26"; Lineação: 37 medidas.

FIGURA 5.49- Diagrama estereográfico de foliação milonítica e
lineação de estiramento mineral na aba sul da Anticlinal de Furquim,
região de Barro Branco-Furquim. Isolinhas de foliação:

1,3, ó,

15, 20%o; 104 Medidas; Mrixima: 146"/28"; Lineação:

5l medidas

com máximo

em237"/14.

10,

r0l

(1R454). Na região de inflexão da estrutura, a orientação de Sn' oscila em torno da posição

N-S e a lineação mineral assume a posição de mergulho. Para sul, a partir de Furquim, ao

infletir para SW, a ZCFq torna-se difusa, possivelmente, mudando o seu posicionamento
tectono-estratigráfìco (Figura 5.48). A f'oliação milonítica (S"'-r) passa a orientar segundo a

atitude média de 152"/30" e lineação de estiramento mineral 226"115" (Figura 5.49). Os
indicadores cinemáticos como estruturas S/C e dobras monoclínicas assimétricas com
superfìcies axiais orientadas segundo 190"/35" demonstram um quadro de movimentos
para NNE, ou seja, um cisalhamento inverso-sinistral. Esta direção de fluxo e cinemática

vigoram em amplo setor a su-sudeste de Furquim, inclusive nos gnaisses do Complexo
Mantiqueira. Estas estruturas são mais antigas e corespondem à fàixa marginal da Zona de
Cisalhamento Cipotânea, da fase sinistral, com fluxo local reorientado ou torcionado,
posteriormente, durante o evento de cisalhamento normal. Ainda neste setor, oberva-se,
em algumas localidades, o comportamento normal dextral (lR 288, 290) com a lineação de
estiramento mineral orientada segundo 245"120" e a S,o com 20lol50".

A inflexão de Furquim, definida pela trajetória dos quartzitos milonitizados

do

Supergrupo Rio das Velhas, vem constituir um antiforme aberto com eixo orientado

segundo 122"121" (Figura 5.50) e

a

zona periclinal situada próxima à localidade de

Furquim. Tal estrutura foi denominada de Anticlinal de Furquim por Lima et ol. (1972).
Nestes quartzitos é comum o desenvolvimento de crenulações e dobras mesoscópicas
monoclínicas de eixos N-S. As superficies axiais mergulham para oeste com atitude média
de290"145", portanto, vergentes para leste. As típicas clivagens de crenulação extensionais

relacionadas a esta fase de dobramento são estruturas planares comuns e se orientam
segundo 285"135". As melhores exposições destas dobras situam-se ao longo da rodovia

MG265, próximo ao entroncamento para Furquim (Figura 5.508, Foto 7).

No extremo oriente do compartimento leste, os gnaisses do Complexo
Metamórhco Mantiqueira podem ser divididos em dois blocos tectônicos separados pela

faixa de metassedimentos do Grupo Dom Silvério. No bloco oeste, Bloco Alvinópolis
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Diagrama cstereográfico de foliação milonítica em torno da Anticlinal de
Furquim. Isolinhas: 1,3,7,11, 14, l8%; Número de medidas: 150; Eixo (:122"121"' B- Seção
geológica ortogonal ao eixo de dobras vergentes para lestc cm quartzo-mica-xisto do Grupo
ITIGURA 5.50-

A-

Maquiné, rodovia MG 032, Furquim.
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(Figura 5.46), há predominância de foliação gnáissica milonítica de moderado a alto
ângulo com componente de movimento direcional (dextral e sinistral), ao passo que o
bloco leste, Bloco Ponte Nova (Figura 5.46), a fbliação gnáissica milonítica predominante

é de baixo ângulo com superposição tectônica apresentando vergência para oeste
(1R383/383). Vestígios de estruturas antigas denunciando movimentos direcionais dextrais
e sinistrais são observados ao longo da margem direita do Rio Doce entre os paralelos de

Alvinópolis e Cipotânea. Além destas características estruturais individuais dos blocos
tectônicos, a sua junção representa uma descontinuidade crustal que controla o
posicionamento tectônico do Grupo Dom Silvério. Levantamentos realizados ao longo do

lineamento mostram que

a deformação ali impressa é resultado de duas fases de

cisalhamentos dúcteis com planos miloníticos subverticais.

A primeira flase, de

componente direcional, dextral, é bem desenvolvida em todo segmento, especialmente na

região de Dom Silvério (Figura 5.51A).

A

segunda fàse é superposta paralelamente à

primeira com componente direcional, sinistral, sendo as melhores exposições situadas nas
margens do Rio Piranga, próximo a Guaraciaba (Figura 5.518). Este lineamento será
designado de Zona de Cisalhamento Dom Silvério (ZCDS). Possivelmente, a evolução
estrutural do Grupo Dom Silvério esteja associada às fases de deformação que atuaram no

Complexo Metamórfico Mantiqueira.

Uma conspícua estrutura com geometria sigmoidal aflora a nor-noroeste de Dom

Silvério, constituindo indicativo de zona de cisalhamento descontínua de componente
normal para leste (Figura 5.52).

5.3.4.2. DOMÍNIO OCIDENTAL

O domínio ocidental é constituído, quase essencialmente, por seqüências de
rochas metavulcânicas e metassedimentos dos Supergrupos Rio das Velhas e Minas, xistos

do Grupo Sabará e quartzitos do Grupo Itacolomi (Figura 5.42). Este domínio acha-se
delimitado, aproximadamente, a leste, pela Falha de Água Quente (FAQ), a oeste, pela
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FIGURA 5.51- Indicadores de superposição cinemáticanaZona de Cisalhamento Dom Silvério ZCDS. A- Perhl geológico esquemático transversal à ZCDS mostrando as relações geométricas da
foliação milonítica no Grupo Dom Silvério (GDS) e Gnaisses (Gn) do Complexo Metamórfico
Mantiqueira (Local. Figura 5.46). B- Foliação milonítica S/C, indicando deslocamento direcional
Primeira fase de cisalhamento do Grupo Dom Silvério. C- Foliação S/C e boudins
indicando movimento direcional sinistral - Segunda fase de cisalhamento do Grupo Dom Silvério.
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dextrais na ZCDS em gnaisses do Complexo Metamórfico Mantiqueira, estação IR 380, MG032:

Sigmóide de veio de quartzo e foliação milonítica com estrutura tipo S/C; F2- Dobras
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Zona de Cisalhamento lìundão-Cambotas (ZCFC) e, a sul, pela Falha do Engenho (FEn)
(Figura 5.53). No QFe esta região constitui o bloco onde a interferência de movimentos EW possui sua maior expressão.

Como já aludido na descrição dos compartimentos anteriores, e este domínio não

constitui exceção, as tramas planares sedimentares e tectônicas são notavelmente paralelas
entre si. São as falhas de aleitamento a que Barbosa (1968) se referia para designar os

deslizamentos tectônicos plano-paralelamente ao acamamento. Estas feições são
observáveis em torno da Anticlinal de Mariana, especialmente na Serra de Ouro Preto,
onde as unidades basais do Supergrupo Minas exibem a foliação milonítica paralelamente

ao contato entre os estratos (r7.u. Figura 5.56, p.l06a). Contudo, nas zonas de falhas
propriamente ditas, isto pode não ocorrer, como por exemplo, quando as escamas de falhas
seccionam o Sinclinal Dom Bosco (Figura 5.54).

As dobras constituem estruturas de maior expressão e importância no cenário
deste domínio, apresentando-se em escalas e estilos variados. As estruturas de maior
expressão são representadas pelos seguintes sinclinais: a) Gandarela, de eixo NE-SW, com

ligeira inflexão para SE na extremidade meridional; b) Dom Bosco, com eixo E-W; c)
Conta História, com eixo NW-SE; d) Ouro Fino, com eixo encurvado nas direções NE-SW
e NW-SE; e) Santa Rita, de eixo N-S; além das Anticlinais Mariana com eixo NIü/-SE e
Conceição, de orientação axial NE-SW (q.v. Figura 3.3, p.30a).

As orientações axiais, acima referidas, são as mesmas orientações

das

descontinuidades crustais verificadas nos complexos metamórficos. Quais sejam: a) a
direção N-S, a mais antiga, conesponde à direção das foliações miloníticas e gnáissicas

dos Complexos Metamórfìcos Bonfim, Belo Horizonte, Santa Bárbara, Bação

e

Mantiqueira; b) a direção NE-SW é a orientação dos Tonalitos Samambaia e Granito
Mamona; c) à direção NW-SE se associam: o segmento NW do greerxtone Rio das Velhas

da região de ltaúna; o Arqueamento Rio das Velhas; o Sinclinal Vargem do Lima
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FIG1;RA 5.54- Mapa geológico do setor oriental do Sinclinal Dom Bosco (mod. Dorr 1969, Barbosa 1969a e 1969b, Pires
Santo Antonio do
granito-gnáissicos dos complexos metamórficos: CMB- Complexo Metamórfico Bação; CBV- Complexo Bela Vista; CSAP- Complexo
pirapetinga; 2- Supergrupo Rio das Velhas; 3- Grupo Caraça;4- Grupo ltabira; 5- Grupo Piracicaba; 6- Grupo Sabará com intercalações de formação ferrífera;
direcional de alto ângulo; 127- Grupo Itacolomi; g- Dique de rocha básica; 9- Foliação milonítica; l0- Lineação de estiramento mineral; 11- Cisalhamento
Acamamento.
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possivelmente o Granito Santa Luz.ia; diques máfìcos da região de Bom Sucesso; d)

a

direção E-W está associada à Falha do Engenho e granitóides E-W (Lavras, Itutinga,
Perobas) intrusivos no Grupo Barbacena (r¡.v. Figura 5.5, p.59a).

O bandamento composicional primário (Sun), paralelo à foliação tectonometamórfìca

(S-), por vezes com fèições miloníticas. Ele defìne o contorno estrutural

destas mcgadobras antiformais c sinformais que apresentam, na maioria das vezes, o

flanco leste invertido. Dobras mesoscópicas, assimétricas e monoclínicas, são estruturas
comuns em todo o domínio, especialmente, nas formações ferríferas e quartzitos. Estas
dobras, originalmente, não apresentam uma xistosidade plano-axial associada.

A exceção

é

o Sinclinal Conta História que mostra o desenvolvimento de uma xistosidade plano-axial
nazona de charneira. No Sinclinal Gandarela, na região de inflexão do seu eixo, observase o desenvolvimento de uma clivagem tênue, com orientação N-S e mergulhos moderados

para leste. Nesta mesma fase, o encurtamento E-W promove, à frente do sistema Fundão-

Cambotas,

o

redobramento das camadas

do Sinclinal Gandarela com eixo

aproximadamente N-S e comprimento de onda de algumas centenas de metros. Estas
relações mostram a antecedência das megadobras em relação ao encurtamento E-W e a
baixa intensidade desta deformação no âmbito do domínio ocidental.

A exffemidadc oriental do Sinclinal Dom Bosco é seccionada por diversas falhas
de empurrão que será designada de Sistema de Falhas do ltacolomi. llstas falhas possuem

traços curvos, que se tangenciam lateralmente com a Falha do Engenho, a sul, e com a

Zona de Cisalhamento Fundão-Cambotas, a norte. Os imbricamentos tectônicos

são

moldados pela geometria da calha sinclinal Dom Bosco (Figura 5.54). Algumas destas
falhas possuem história polifásica e sofreram deslocamentos significativos ao promover o
cavalgamento e imbricamento de rochas do Grupo Itacolomi sobre rochas do Supergrupo

Rio das Velhas e, por sua vez, cavalgam as unidades do Supergrupo Minas (e.g. Barbosa,
1969a; Borba et

al., 1995). Além disso, Magalhães & Fonseca ( 1984) descreveram, junto

a

essas falhas, o alçamento de fatias tectônicas da infia-estrutura representadas por gnaisses
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milonitizados de composição granítica. Posteriormente, Pires &.Fraga (1985) denominouas de Complexo Bela Vista. De acordo com o mapa geológico da fìgura 5.54, estas feições

tectônicas permitem estimar um valor mínimo acumulado de deslocamento ascensional de
blocos da ordem de 7.400m, em múltiplos estágios tectônicos, até a configuração final no

Sistemas de lralhas do ltacolomi.

O intenso cisalhamento associado à superfície de

descolamento basal da escama do Itacolomi, na região da Serra de ltatiaia, próximo à mina

de Bico de Pedra (lR 247), resultou em notável alongamento dos seixos, com a razão de
forma da ordem de 350:25:3.

Diversos diques de granodiorito com orientação NW-SE, da mesma família
daqueles descritos no domínio Setentrional NE (r7.v. item 5.3.2.4), ocorrem na lapa da

escama

do ltacolomi, com alguns diques seccionando, inclusive, as unidades do

Supergrupo Minas (c.¡¡. Johnson, 1955a).

A

lineação mineral e de estiramento mineral, de forma geral, nos sítios

miloníticos junto às descontinuidades prévias, varia de 85"-lltJ"l20"-40". No entanto,
núcleos isolados apresentam tramas planares e lineares com atitudes contrastantes com o
plano E-W de movimento. A seguir far-se-á a descrição do arcabouço estrutural destes
núcleos com vestígios da trama mais antiga:

Núcleo

I- Flanco sul e zona periclínul da Anticlinal

de Mariarza: Neste setor verificam-se

três conjuntos de lineações com orientações distintas desenvolvidas em regime dúctil sobre

um mesmo plano de cisalhamento. A primeira, constitui a trama predominante em toda a

Anticlinal de Mariana, especialmente na zona periclinal e flanco sul da estrutura (Serra

de

Ouro Preto). As atitudes das lineações minerais e de estiramento mineral variam de 155o120"110"-20" que, associadas às estruturas S/C e vergência de dobras, indicam transporte
de massas para NW (Foto 8).

A figura 5.55 constitui o mapa geológico simplificado

do

segmento desta estrutura, na Serra de Ouro Preto. No flanco sul da estrutura anticlinorial

de Mariana verificam-se imbricamentos tectônicos com repetições de camadas em

I

06a

ptiRt,ls t;liol.óc;tctls
Sirclin¡l Senr
d¡ llrlgids

lm
m
tm
7m

l.'lGtJILA 5.56- Mapa cstrutural da Anticlinal dc Mariana c pcrlìs gcolrigicos (vcr lcgcnda da ligura 5.55,
Ilatatal).

|B- |ilito

t07

posições estratigráficas normal e/ou invertida (Figura 5.56). Estas repetições são resultados

de processos associados a dobramentos e cisalhamentos plano-paralelos, seguidos de
falhamentos múltiplos. Seções esquemáticas e respectivo empilhamento tectônico, do
flanco sul (Figura 5.56), mostram araiz de um sistema de cavalgamentos desenvolvidos

em regime de cisalhamento oblíquo, ao passo que o flanco norte corresponde a um
homoclinal onde o cisalhamento plano-paralelo se processou em regime local de fluxo
lateral sinistral (r¿.v. tìigura 5.6 I ).

A segunda fàmília de lineações possui atitudes variando de90"120" a ll0o/40o,
com movimento para W. O seu significado é bastante controverso. Pode representar uma
rotação do campo do vetor tectônico de SE para E ou representar outro evento com vetor

tectônico dirigido para oeste. Dois eventos distintos têm sido a interpretação corrente
postulada na literatura para este fato, porém não há critérios estruturais independentes ou

dados radiométricos seguros para

tal interpretação. Por fim, uma terceira família

de

lineações se faz presente nas bordas da anticlinal. É a trama linear mais antiga observada e

possui direção NNE-SSV/ com caimentos para N30"E, no flanco norte e, S20"W, no
flanco sul. Sua ocorrência é restrita (Figura 5.56).

O arcabouço estrutural da Serra de Ouro Preto, assim constituído, demonstra
evidências da existência de um evento tectônico prévio que resultou na formação da
estrutura antiformal de Mariana. Este tectonismo deve ter atuado entre o evento NE-SW e

o evento correspondente ao transporte tectônico para NV/. O conjunto de lineações
minerais de orientações NW-SE e NE-SW, associado ao estilo geométrico e regime

deformacional diferenciado, nos flancos norte
interpretação

(c/ Nalini,1993; Nalini

et

a\.,1994

a

e sul da anticlinal,

suportam esta

e 1994b);

Núcleo 2- Sinclinal Ouro Fino: Fonseca (1990) mapeou em detalhe a estrutura sinformal
de Ouro Fino balizada, a sudoeste, pela Zona de Cisalhamento Fundão-Cambotas (Figura

5.57). A lineação mineral e de estiramento mineral, interna à estrutura dobrada, apresenta
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orientações que variam de 60o/40" a 70"160". Junto ao Sistema Fundão-Cambotas, a
lineação mineral adquire orientação E-W com movimento para oeste. Aparentemente, são
tramas incongruentes para representarem produtos de um mesmo evento deformacional.
Este fato é discutido e interpretado por Fonseca (1990) como resultado de um processo de

partição de deformação entre segmentos lateral e frontal do sistema Fundão-Cambotas
conjugado à rotação interna da formação ferrífera. Alternativamente, postula-se neste
trabalho a evolução estrutural baseada na superposição de três fases de deformação: a)
evento compressivo com vetor tectônico dirigido para SW. Este evento é responsável
também pelo desenvolvimento do Sinclinal Vargem do Lima e inversão moderada de seu

flanco NE. Os modelos até então vigentes na literatura não contemplam uma solução
cinemática para esta estrutura sinclinorial, de direção axial NW-SE; b) evento distensivo

com a nucleação do Sinclinal Ouro Fino. Este evento é o mesmo que gerou a Zona de
Cisalhamento Moeda-Bonfim e estruturas correlatas; c) evento compressivo com vetor
tectônico dirigido para NW. Este evento foi responsável pela rotação horária do segmento
norte do Sinclinal Ouro Fino, da posição original NW-SE para NE-SW, em torno de um

eixo vertical (cJ. Dorr, 1969; Fonseca & Alkmim, 1992). Possivelmente, contribuiu
também para a amplihcação do Sinclinal Vargem do Lima. O quadro da figura 5.57 mostra
os resultados restaurados do acamamento, admitindo-se que a posição original fosse em

torno de 045"145o, e os elementos lineares associados. Neste contexto, o deslocamento
mínimo do sistema Fundão-Cambotas, necessário à rotação tectônica do Sinclinal Ouro
Fino, situa-se em torno de 6 km. Estimativa semelhante defende Dorr (1969), com base no
deslocamento global da Falha do Fundão, a partir das análises realizadas por Simmons

(1968) e Moore (1969). Eles estimaram para a Falha do Fundão, na região de Santa
Bárbara e Conceição de Rio Acima, um deslocamento mínimo variando de 500 a 2.400
metros;

Núcleo 3- Antônio Pereira: Na Pedreira de Antônio Pereira, mármores e quartzo-biotitaxistos da Formação Gandarela mostram estruturas S/C e lineação de estiramento mineral

com atitudes que variam de 30'/10" a 55"/15o. Dobras em bainha nos itabiritos da
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PRANCI{A 5.4- Acervo estrutural da Pedreira de Antonio Pereira e Timbopeba. De Antonio
Pereira: A- Diagrama estereográfico de lineações minerais e de intersecção S/C. B- Bloco
diagrama de uma dobra em itabirito denunciando feições de estrutura em bainha. C- Diagrama

"C" de quartzo em quartzo-moscovita-mármore milonitizado, indicando
movimento de topo para SW. lsolinhas: 1,2.3,4,5Yo;220 Medidas. D- Veios de quartzo

estereográfico de eixo

preenchendo fraturas de tração (tensbn gashes). E- Falhamentos normais rúpteis. De Timbopeba:
F'- Estruturas denunciando cisalhamento normal (veios de calcita

-

tension g,ashes, estilolitos, par

S/C de foliação) em mármores milonitizados da Formação Gandarela. Estas estruturas sofrem
inversão cinemática (C).

Formação Cauê apresentam eixos orientados segundo N45'8. Estes indicadores
cinemáticos fornecem evidências de transporte tectônico para SW. Estudos de trama
cristalográfica de eixo "C" de quartzo mostram assimetria com a rotação de topo para
sudoeste (Prancha 5.44-E). Em seção delgada sobre a foliação milonítica, definida pela
orientação preferencial de moscovita, carbonato, quartzo e opacos, observa-se a ocorrência

de lepidoblastos de biotita pós-cinemática.

A

norte desta pedreira, distante 5 Km,

observam-se, nos mármores milonitizados da Pedreira de Timbopeba, estruturas de
cisalhamento normais com vergência para leste, sendo superpostas por deslocamentos
inversos para oeste (Prancha 5.4F e G);

Núcleo 4- Mina do Fazendão: Na Mina do Fazendão, a lineação mineral e de estiramento

mineral definida pela orientação preferencial de quartzo, hematita e especularita
orientam segundo um máximo de 84o/51", segundo Alves (1991). Entretanto,

se

são

observadas, também, lineações orientadas segundo 60"-70"130"-45o com transporte para

SW.

A Mina do Fazendão

situa-se na lapa da Falha de Água Quente (lR 369) (Figura

5.58);

Núcleo 5- Catos Altas; Em Catas Altas a orientação da lineação de estiramento mineral,
nos quartzitos e itabiritos do Supergrupo Minas, varia de 120'150" a 140"160" e está
associada aos movimentos inversos para NNW. Este núcleo situa-se na lapa da Falha de

Água Quente (lR37o) (Figura 5.58);
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FIGURA 5.58- Mapa de localização de orientaçõcs lineares NE-SW e NW-SE. Legenda:

l-

Complexos Metamórficos: 2- Grupo Nova Lima; 3- Grupo Maquiné; 4- Supergrupo Minas; 5-

Grupo Sabará; 6- Crupo ltacolomi; Núcleo 3- Antonio Pereira; Núcleo 4- Mina do Fazendão;
Núcleo 5- Catas Altas; Núcleo 6- Morro d'Água Quente; Núcleo 7- Serra do Tamanduá; Núcleo 8Serra do ltacolomi de Mariana: Núcleo 9- Mina da Passagem: SOF- Sinclinal Ouro Fino; SSA-

Sinclinal Santo Antonio; CMB- Complexo Metamórfico Bação; CMBf- Complexo Metamórfico
Bonfim. A- Diagrama estereográfico de lineações de intersecção do par S/C de foliação, Serra do
Tamanduá.

A seta indica o sentido de fluxo tectônico local. B- Diagrama estereográfico de eixo

"C" de quartzo em rocha milonítica ferrífera do Grupo Itacolomi, região da Serra do ltacolomi

de

1,2,3,4,6,8o/o;157 Medidas. C- Diagrama estereográfltco de eixo "C" de
quartzo em quartzito milonitizado da Formação Moeda. Mina da Passagem. Isolinhas: 1,2,4,5,
Mariana. lsolinhas:

8%; 150 Medidas.

Núcleo 6- Morro de Águu Quente: Dois conjuntos de lineações minerais são observados na

região do Morro de Água Quente. [Jm conjunto de lineações se orienta para 0900100"/35"-55o e se associa aos movimentos para W e, o outro, para 030o-060"/40"-ó0",
associando-se com movimentos para SW. Situa-se na Falha de Água Quente (1R368)

(Figura 5.58);

Núcleo 7- Serra do Tamanduá: Na Serra do Tamanduá ocorrem quartzitos Cambotas
milonitizados com estruturas S/C, penetrativas, mostrando movimento para SSW. A
lineação de intersecção Sl-ìC máximaé 120"125'(1R435) (Figura 5.584);
Núcleo 8- Pedreira de Mariana: Em Mariana, na pedreira de ltabirito, a lineação de

estiramento mineral e estruturas S/C mostram transporte para NW. Estudos de trama

cristalográfica de eixo "C" de quartzo realizados em amostra de itabirito milonítico
confirmaram o movimento inverso para NW (1R260) (Figura 5.588);
Núcleo 9- Mina de Passagern: Na Mina da Passagem, situada em Passagem de Mariana, a

lineação de estiramento mineral, estruturas S/C e vergência de dobras evidenciam
transporte tectônico para NW. Estudos de trama cristalográfìca de eixo "C" de quartzo,

realizados em amostra de quartzito milonítico da Formação Moeda, corroboram o
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PRANCHA 5.5- Indicadores cinemáticos na Mina da Passagem e arredores, Passagem de Mariana:

A, B, C- Veios de Quartzo da geração n-l afetados pelo evento deformacional SE-NW (MarianaEFCB, Taquaral); D- Foliação S/C e veio de quartzo sigmoidal indicando movimento para WNW

(Morro de São Sebastião). Indicadores cinemáticos na Mina da Passagem: E- Dobras monoclínicas

(n-l e n?); G- Veio de quartzo da
n+l; I{- Corpo principal da Mina do Gongo - veio de quartzo da geração n+l; I-

vergentes para NW; F- Duas gerações de veios de quartzo
geração

Boudinagem assimétrica indicando componente normal de cisalhamento; J- Veio de quartzo n+l
(tensbn gaså) boudinado.

movimento para NW 0R235) (Figura 5.5SC). A instalação da família principal de veios de
quartzo, contendo a mineralização aurífera da Mina de Passagem, ocorreu após o evento
compressional para NrW (Geração

n+l - Prancha 5.5G, H, J). Os veios

de quartzo desta

geração mostram inúmeras feições geométricas que possibilitam inferir o mecanismo
responsável pela sua colocação. Eles apresentam porte variado, sendo que a potência
média situa-se entre alguns decímetros a algumas dezenas de metros, como o veio da mina

do Gongo. Subsidiariamente, veios de porte centimétrico são freqüentes. Em geral, os

veios maiores são tabulares, com superfícies onduladas, posicionando-se paralela

a

subparalelamente ao contato litológico. Os veios de porte médio, apresent¿m, comumente,

seção geométrica sigmoidal (tension gashes) ou sub-romboédrica (mina do Gongo).
Encontram-se pouco deformados, sendo freqüentes feições cristalinas.

A inclinação

dos

veios é sempre maior que a da encaixante em torno de 36o c direção N50"E. Deflexões da

foliação milonítica em torno do veio mostram oomponente normal que, associados aos
boudins assimétricos extensionais e à geometria sigmoidal, permitem inferir, seguramente,

um ambiente distensivo para a sua colocação (Prancha 5.5G. H, I, J, Fotos 9,10,11). Além

disso, pelo menos uma geração de veios de quartzo, mais antiga, a geração n-1, foi
observada. Os veios desta geração

(n-l) mostram a imposição

de uma deformação relativa

ao evento com transporte tectônico para NW (Prancha 5.54, B, C, D, E). Relações
geométricas entre a foliação milonítica e o veio de quartzo-n-1, como observada na
Prancha 5.54 e B, denunciam o modo de colocação do veio em ambiente distensivo. Estas

feições são comuns em toda Serra de Ouro Preto
det¿lhadas podem ser obtidas em Oliveira (1997).

(c/ Nalini,

1993). f)escrições mais

tt2
Uma feição notável deste domínio, tal como descrito no domínio anterior,
corresponde às dobras de eixo N-S vergentes para leste

(c/ Endo, 1988). São dobras

monoclínicas cujas dimensões variam de centímetros a metros às quais se associam uma
proeminente clivagem de crenulação. Subsidiariamente, desenvolve-se uma conspícua
lineação de crenulação. Estas estruturas podem ser monitoradas ao longo dos demais

compartimentos (Central e Oeste), porém com intensidade cada vez menor rumo ao
interior do núcleo cratônico.

lJma outra família de dobras e clivagens espaçadas subverticais associadas, de
orientação E-W, se desenvolve em todo o domínio.

ZONAS DE CISALHAMENTO E FALHAS

As três principais falhas e zonas de cisalhamento são: a Falha de Agua Quente;
Zonade Cisalhamento Fundão-Cambotas e a Falha do Engenho.

A

Falha de Água Quente (FAQ) é uma estrutura de traço N-S, com planos

miloníticos descontinuos, lateral e transversalmente à zona, apresentando mergulhos
moderados a subverticais. É uma descontinuidade crustal importante, uma vez que é
marcada pela justaposição de blocos tectônicos de níveis crustais distintos. Em sua maior

extensão, os gnaisses do Complexo Metamórfico Santa Bárbara, situados

a

leste,

sobrepõem-se às rochas supracrustais dos Supergrupos Rio das Velhas e Minas, situadas a
oeste. No segmento meridional, essencialmente a partir do paralelo de Mariana, os xistos e

fìlitos do Supergrupo Rio das Velhas sobrepõem-se as rochas do Supergrupo Minas e dos
Grupos Sabará e ltacolomi (q.r. Figura 5.54). Em termos geométricos, o traço da FAQ
apresenta saliências e reentrâncias que conferem um caráter sinuoso à estrutura. A
dimensão desta sinuosidade é diretamente proporcional à dimensão do antiforrne ou

sinforme, seccionada pela FAQ. O Sinclinal de Santa Rita encontra-se inteiramente
segmentado pela Falha de Água Quente.

llZa

FIGURA 5.59- Diagrama estereográfrco de foliações miloníticas

e

lineações de estiramento mineral na zona de influência da Falha de

Água Quente. Isolinhas da foliação: 1,4,7, Il, I4o/o; Número de
medidas: 85; Máximo: 085"/45"; Lineação: 42 medidas.

FIGURA 5.60- Perfil geológico esquemático transversal à Falha do Engenho, região de
Antônio clo Salto (fru04). Diagrama estereogriifico de foliações miloníticas

c

Santo

lineações de

estiramento mineral nazona da Falha do Engenho. Isolinhas da foliação: 1,3,7,10,14%o; Número
de medidas: 88; Lineação: 40 medidas com máximo em 095"/10".
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A cinemática da FAQ varia longitudinalmente, pois a norte e sul apresentam
estilo geométrico e cinemático característicos de uma estrutura de rampa oblíqua (Figura
5.59) ao passo que nas porções centrais apresentam características frontais. A sul, a Falha

de Água Quente vem coalescer com a Falha do Engenho e a Zona de Cisalhamento
Cipotânea.

A Falha do [ngenho é uma cstrutura

rcgional de alto ângulo com traço

subelíptico, com arco côncavo voltado para sul (q.v. item 5.3.2.2). Neste compartimento, à

zona de cisalhamento justapõem-se os gnaisses do Complexo Santo Antônio do
Pirapetinga, a sul, e quartzitos do Grupo ltacolomi, a norte.

A

geometria da foliação

milonítica, numa seção transversal à zona, se assemelha a uma estrutura-em-flor positiva
com a lineação de estiramento mineral variando desde direcional, na parte interna da

estrutura,

a oblíqua nos seus flancos (Figura 5.60). Dorr (1969), com base no

imbricamento tectônico do flanco sul do Sinclinal Dom Bosco, conclui que o bloco do
Complexo Santo Antônio do Pirapetinga sofreu deslocamento lateral direito. Romano e/

at. (1992) confirmam esta cinemáúica para FEn, na região de Congonhas. Da mesma
forma, no segmento oriental, Chemale et al. (1992 e 1994) determinaram um movimento
dextral para a FEn, com base no deslocamento dos quartzitos da Serra de Ouro Branco, em
relação aos da Serra do ltacolomi. Esta fase é superposta paralelamente pela cinemática

direcional, sinistral. Na região do Salto observam-se duas foliações miloníticas: uma de
alto ângulo, paralela ao contato das unidades gnáissicas e quartzíticas e, outra, de baixo
ângulo. Em ambas as foliações observam-se lineações de estiramento mineral e de seixos
com caimentos para leste. Nos domínios distais da zona de cisalhamento, nos gnaisses da
Serra do Carmo (Complexo Santo Antônio do Pirapetinga), observam-se evidências de

movimentos com componente dextral associados ao transporte de massas para NW' Os
indicadores cinemáticos incluem dobras assimétricas com padrão em

"Z" e lineações

de

estiramento mineral (Figura 5.60). O perfil executado ao longo do Rio Maynart,
ortogonalmente às estruturas, ilustra melhor essas relações geométricas e cinemáticas.
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Os efeitos do componente de cisalhamento direcional, sinistral, podem ser
monitorados até a altura da Serra de Ouro Branco com movimentos intimamente
associados às falhas de empurrão que seccionam o Sinclinal Dom Bosco. A partir daí, os
seus efeitos são atenuados rumo oeste onde, na Serra do Pires, o movimento sinistral passa
a

ter importância secundária (q,v. Figura 5.69).

O reconhecimento desta história tectônica da Iralha do Engenho sugcre uma outra

fase de deslocamento associada ao evento distensivo, QUe em outras paftes do QFe
promovcu omissões de estratos e alçamento de blocos do embasamento. Estas mesmas
feições são observadas ao longo da falha, onde fatias tectônicas do greenstor¡e Rio das
Velhas e do embasamento (Complexo Bela Vista) foram alçadas

e

justapostas às unidades

superiores do Supergrupo Minas, paralelamente ao eixo do Sinclinal Dom Bosco. Além
disso, a aba sul do Sinclinal Dom Bosco ébalizada e segmentada pela Falha do Engenho e

o Grupo Caraça é consumido tectonicamente. Por estas feições, infere-se uma história de
deslocamento com cinemática normal, anterior às de componentes direcionais. Esta fase de
deslocamento normal explica melhor a justaposição dos gnaisses bandados e migmatitos

do Complexo Santo Antônio do Pirapetinga com os quartzitos do Grupo ltacolomi. Desta

forma, a geometria da Falha do Engenho pré-deslocamentos direcionais, em termos
qualitativos, apresentava inclinação para N-NW com mergulhos menores do que

os

atualmente observados e, possivelmente, maiores do que os da Falha do Curral.

AZona de Cisalhamento Fundão-Cambotas é uma superficie estrutural côncava,
com caimento para leste, sendo levemente assimétrica devido à dimensão maior da rampa
oblíqua-lateral sul em relação à do norte. A superficie geometricamente frontal da ZCFC
situa-se na altura do paralelo 20'.

A lineação de estiramento mineral, nos domínios da

ZCFC, se orienta consistentemente para ESE, com caimentos moderados, que aliados aos
indicadores cinemáticos, traduz-se em transporte de massas para WNW (Figura 5.61). Nos

domínios da zona periclinal da Anticlinal de Mariana e parte do flanco sul (Serra de Ouro
Preto), a ZCFC é complexamente segmentada resultando em um imbricamento tectônico
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FIGURA 5.61- Diagramas estereográficos de foliações miloníticas e lineações de estiramento
mineral nos domínios da Zona de Cisalhamento Fundão-Cambotas: A- Serra Geral, segmento
setentrional daZCFC: Isolinhas de foliação:

1,5, 10, 20,32,40%; Número de medidas: 195;

Máxima: 070o130";64 Medidas de lineação. B- Serra de Ouro Preto, segmento meridional da
ZCFC.Isolinhas de foliação: 1,3, 5, 7,10, 15,20,27%; Número de medidas: 295; Máximo:
056"/16":155 Medidas de lineação com máximo em 120"113 e l47"lllo. FEn- Falha do Engenho;
ZCDS- Zona de Cisalhamento Dom Silvério; FAQ- Falha d'Água Quente; ZCFq- Zona de
Cisalhamento Furquim;
Santo Antonio.

AM- Anticlinal de Mariana; SOF- Sinclinal Ouro Fino; SSA- Sinclinal
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complexo, de f-orma análoga à geometria de estruturas em duplex (q.v. Figura 5.56). Esse
deslocamento é acomodado, lateralmente, pela movimentação de escamas de falhas do
segmento oriental do Sinclinal Dom Bosco. As falhas do Sistema ltacolomi possuem
geomctria de oroclinal no sentido de Carey (1955) (q.v. Figura5.54). Dois componentes
são responsáveis por esta geometria: a) a própria conformação do embasamento que
resultou no Sinclinal Dom Bosco e b) o componente de arrasto lateral promovido pelos
movimentos da lralha do lingenho r: do SCIìC. O arqueamento junto à Falha ilo Engenho
se dá, fundamentalmente, através de falhamentos e zonas de cisalhamentos dúcteis com

componentes direcionais a oblíquo-sinistrais, ao passo que noutro segmento, adjacente ao
SCFC, a acomodação se realiza, principalmente, em zonas de cisalhamentos dúcteis planoparalelas ao acamamento, segundo o componente dextral. Deste modo, se a interpretação

quanto ao desenvolvimento do Sistemas de Falhas do Itacolomi estiver correta, então,

utilizando a definição de Marshak (1988), este oroclinal se aproxima de um oroclinal de
deslocamento direcional (strike-slip), controlado pela geometria do embasamento. Este

controle, exercido na evolução do oroclinal, se manifesta não só pela geometria préconfìgurada do sinclinal como também por falhas de alto ângulo NW-SE com movimentos

direcionais, sinistrais, presentes, não só nos metassedimentos, mas sobretudo, no
embasamento (r7.v. Figura 5.54). Além disso, os dados geológicos de Dorr (1969) e

Barbosa (1969a

e 1969b) mostram, também, que as escamas de empurrão do Sistema

Itacolomi sofreram torção horária deslocando diferencialmente o eixo do sinclinal,
conforme mostra o mapa da hgura 5.54.

Uma feição notável da ZCFC localiza-se no seu segmento SE, correspondendo ao
flanco NE da Anticlinal de Mariana, onde se observa a ausência de uma seção completa da
unidade basal do Supergrupo Minas, o Grupo Caraça (q.v. item 4.4). trsta feição mostra

que a ZCFC teve um desenvolvimento precoce em relação às estruturas de caráter
compressivo aqui caracterizadas.

W

Mármorc Impuro

50 c¡n

(PÐ

FICLJRA 5.62- Dobra assimétrica, com padrão em "Z", vefgente para WN\ry, em márnore do
Grupo Piracicaba, Mina do Cumbi, Cachoeira do Campo (IR2l7).
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Na Mina de mármore dolomítico do Cumbi, no interior do Sinclinal Dom Bosco,
observam-se boas exposições de zonas de cisalhamento N-S, com características dúcteis,
de componente normal, superpondo-se a zonas de cisalhamento dúcteis plano-paralelas aos
cstratos, com deslocamentos inversos para oeste (Figura 5.62).

s.3.4.3- TNTERPRETAÇÃO CINBMÁTrCA DO COMPARTIMENTO LESTE

O arcabouço esrufural geométrico e cinemático do compartimento LESTE resulta
da superposição dos seguintes eventos, a partir do mais antigo:

EVENT',OS DO N EO-AR?U EANO

EI-

Eventos de cisalhamentos não-coaxiais clírecionais de componentes: tlextrais,

sinistrais e dextrais no Complexo Metamrirfico Santa Barhrtra;
EVENTOS DO PROTEROZOrcO

E2- Evento compressional com transporte para SW. Nos domínios externos ao cinturão
ocorre o predomínio da tectônica tangencial compressiva, ao passo que nos domínios
internos predominam cisalhamentos não-coaxiais, direcionais, de cinemática dextral (e.g.
Zona de Cisalhamento Cipotânea - fase dextral);

E3- Eventr¡ extensional com a nucleação de sinclinais e anticlinais e domos gnáissicos.
Esta estruturação corresponde à proposição de Chemale et

al. (1992 e 1994) e Marshak er

al. (1992). Possivelmente, associa-se a este evento a formação de família de veios

de

qvaÍtzo, da geração n-1, que ocorre na Serra de Ouro Preto e Mina da Passagem;
E4- Evento compressional com transporte para Nú/'. Nos domínios internos ao cinturão de

cisalhamento há o predomínio de deformações não-coaxiais, direcionais, com cinemática

sinistral (e.g. 7.ona de Cisalhamento Cipotânea - fase sinistral) e nos domínios externos
cavalgamentos com transporte para V/-NW;

Divinópolir
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FIGURA 5.63- Mapa de domínios estn¡h¡rais do Compartime¡rto Cenhal.
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E5- Fase distensiva associuda uo relaxamento orog,ênico associudo ao evento E4 com
movimentos pora SE. A estrutura mais significativa desta fase corresponde aos veios de

quartzo (geração n+ I ) mineralizados da Mina de Passagem. Processos de reativação de
descontinuidades e zonas de cisalhamentos normais, a exemplo daqueles descritos na
Pedreira de'fimbopeba, são fèições estmturais, tentativamente, associados a este evento;

E6- Evento compressional com tran.tporte para oeste. As estruturas correspondentes a esta

fase, possivelmente, devem-se a reativações descontínuas, localizadas ao longo das
principais descontinuidades crustais. além de dobramentos localizados e clivagens N-S
com vergência para oeste (r7.v. no Sinclinal Gandarela);

E7- Evenn distensivo com movimentos paru leste. As estruturas mais proeminentes desta
fase correspondem às estruturas de cisalhamento com cinemáticas normais para leste

(Zona de Cisalhamento Furquim), dobras mesoscópicas e clivagens de crenulação com
vergência para leste.
E8- Evento de geração de dohras com direção rtrial

E-ll

e cliva¡¡ens associadas.

Estudos detalhados sobre a evolução cinemática de setores importantes do
domínio ocidental foram conduzidos por Endo (1988), Alkmim (1989), Fonseca (1990),
Chemale

&

Endo (1990), Endo

Endo & Chemale (1992), Endo

&

&

Chemale

(l99lb), Alves (1991), Rodrigues (1992),

F'onseca (1992), Endo

& Alkmim (1992), Nalini (1993),

Chauvet et al. (1993), Nalini et al. (1994a e 1994c), Oliveira (1997), dentre outros.

5.3.5- COMPARTIMENTO CENTRAL

Este compartimento pode ser

dividido em três domínios: Complexo Metamórfico

Bação, Rio das Velhas e Minas (Figura 5.63).
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FIGURA 5.64- Mapa geológico-estrutural do Complexo Metamórfico Bação e áreas adjacentes.
Legenda: l- Complexos Metamórficos Bação e Bonfim;2- Grupo Nova Lima;3- Rochas
metaultramáficas; 4- Grupo Maquiné; 5- Supergrupo Minas; 6- Linhas de Forma da foliação
milonítica elaboradas a partir de dados estruturais levantados neste projeto e dos trabalhos de
Johnson (1955b), Wallace

&

Rynearson (1959 e 1960), Barbosa (1960a) e O'Rourke (1960);7-

Lineação de estiramento mineral; 8- Foliação milonítica; 9- Acamamento em posição normal

(l)

e

invertida (2); Eixo de dobra; I l- Cisalhamento direcional sinistral (S) e dextral (D); l2- Zonas de

(N) e inversas (E); ZCSV- Zona da Cisalhamento São Vicente e
correspondente diagrama beach åal/ (Sherburne & Cramer 1984X quadrante preto sob
cisalhamento normais

compressão).

s.3.s.1- DOMÍNrO BAÇÃO

Petrograficamente, predominam no Complexo Metamórfìco Bação gnaisses

bandados de composição tonalítica-trondhjemítica

a granodiorítica com níveis

concordantes de metassedimentos. As paragêneses minerais são de alto grau metamórftco,

já no limite com a facies granulito,

aparecendo granada, biotita, cordierita, silimanita,

anfibólio e plagioclásio (Gomes, 1986). Observam-se também rochas de natureza granítica
e granodiorítica cisalhadas, intrusivas nos gnaisses bandados (e.g. Guimarães et

alii,1967;

Herz, 1970). Afora as descrições destes corpos intrusivos, não há um levantamento
geológico sistemático dos mesmos, sendo que apenas o Granodiorito Engenheiro Corrêa

teve sua área de ocorrência delimitada por Herz (op. cit.). Entretanto, aiém do Granito

Itabirito, há indicações da existência de outros corpos graníticos, possivelmente,
associados às estruturas circulares reconhecíveis em imagens de Landsat (e.g. Riccomini

& Amaral, 1980).
Em termos estruturais, o Complexo Metamórfico Bação (Figura 5.64) possui uma

geometria dômica, semelhante aos complexos gnáissicos ovalados da Rússia e India (e.g.
Salop, 1976; Bouhallier et al., 1995). Os modelos tectônicos propostos para a sua evolução
compreendem: processos diapíricos realizados em estado sólido, durante o diastrofismo

Minas (Barbosa,

l96l e l963) ou no tempo pré-orogênese

Minas (Gomes, 1985 e 1986);
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mecanismo do tipo metamorphic core complex associado ao evento extensional, no ciclo
Transamazônico (Chemale et

al., 1992); extensão crustal associado ao rifi Espinhaço com

formação de domos e calhas (Marshak et

al.,

1992); ascensão helicoidal em regime

plástico, durante a orogênese Brasiliana (Hippertt, 1994); deformação do bloco rígido

[Bação] "imerso" em meio plástico lgreenstone Rio das Velhasl em regime
transpressional, durantc o evento orogênico Rio das Velhas (Endo et al. , 1996a).

O contato entre as rochas do Complexo Metamórfico Bação com as rochas
supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas é tectonizado, com o aparecimento de rochas

miloníticas com mergulhos variáveis de moderado a vertical. No entanto, internamente ao

CMB, predominam orientações N-S, NW-SE e NE-SW sempre com mergulhos elevados.
Salienta-se um bandamento composicional gnáissico formado por leitos melanocráticos e
leucocráticos, variavelmente, milonitizados (Fotos 12,13). As linhas de forma construídas
a partir dos dados levantados neste trabalho e somados aqueles de Wallace

& Rynearson

(1959, 1960), Johnson (1955a, 1955b), O'Rourke (1960), V/allace (1960), Barbosa
(1960a) e Gomes (1985) mostram trajetórias complexas, conforme ilustrado no mapa da
Prancha 5.6. No geral, a trajetória destas linhas é coerente com a geometria sugerida pelo
estereograma da Prancha 5.68.

As lineações minerais e de estiramento mineral das foliações miloníticas de borda

do CMB, definidas pelo alinhamento de biotitas, apresentam caimentos baixos

a

subhorizontais. No interior do complexo, o caimento é variável, porém, com valores ainda
baixos de obliqüidade.
Dobras intrafoliais apertadas a isoclinais, monoclínicas, de dimensões centimétricas

a decimétricas ocorrem em todo o complexo.

A trajetória

dessas dobras é definida em

geral pelos níveis leucocráticos. As charneiras mostram tendências ao espessamento,
correspondendo a dobras da classe 3 (Ramsay,1967) e apresentam caimentos elevados. No

interior do Complexo, são distinguidas pelo menos quatro gerações de dobras
independentes, utilizando critérios como padrões de assimetrias em "S ou

Z" , idades
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PRANCHA 5.6- Acervo estrutural do Complexo Metamórfico Bação. A- Mapa de Linhas de
Forma da foliação gnáissica do Bação, elaborada a partir dos dados estruturais levantados neste
projeto e dos de Johnson (1955b), Wallace

&

Rynearson (1959

e

1960) e O'Rourke (1960).

l-

foliação gnáissica; 2- linhas de forma. B- Diagrama estereográfico da foliação gnáissica do Corpo
Dômico Bação. C- Dique de granitóide intrusivo no Granodiorito ltabirito, Pedreira PIB, Itabirito.

D- Cisalhamento direcional dextral no Granodiorito ltabirito. E e F- Porfiroclastos de feldspato
mostrando assimetria do tipo "(t". G- Relação de superposição cinemática. Possível ordem
cronológica dos eventos é:
dobramento

I

-

fase dextral, mais antiga, corresponderia ao cisalhamento

(Fl) do mobilizado quartzo-feldspático (QF);2-

e

fase sinistral; e 3- fase dextral, tardia,

associada à colocação do corpo pegmatítico. H- Dobra intrafolial com padrão assimétrico do tipo

"S", da fase F2. I e J- Fase de cisalhamento dextral com desenvolvimento de dobras F3 e foliação
protomilonítica plano-axial além de injeção de corpos pegmatíticos. L- Pegmatitos sintectônicos à
fase de cisalhamento direcional sinistral.

M-

Pegmatitos sintectônicos à fase de cisalhamento

direcional dextral.

radiométricas e superposição estrutural. A geração mais antiga (F1) conesponde a dobras

interfoliais ou interbandas com assimetria em padrão

"2", em geral, rompidas

pelo

cisalhamento sinistral da segunda fase (Fotos 14, 15). A segunda família de dobras (F2) é a

predominante em todo o complexo, sendo caracterizada por assimetrias com padrão em

"S". Ambas as famílias de estruturas estão restritas apenas às seqüências gnáissicas do

CMB e foram desenvolvidas em condições de deformação dúcteis. Não se observa
foliação plano-axial associada. Os sentidos de cisalhamentos inferidos a partir dessas
geometrias são: dextral, mais antigo e sinistral, mais novo. Na Pedreira de São Gonçalo do

Bação a fase de dobras F3 corresponde às dobras com geometria em

"2" e foliação de

cisalhamento plano-axial associada. Ocorrem intrusões sintectônicas de pegmatitos

e

granitóides com idade Pb/Pb de 2.682+l-43 Ma (BRZl9) (Foto l6). O evento seguinte
conesponde à intrusão e deformação sintectônica do Granodiorito Itabirito e similares, em

regime de cisalhamento dúctil, direcional, dextral. Ele se manifesta por meio de foliações

miloníticas verticais e dobras sintectônicas (F4) com geometria em padrão "2",
desenvolvidas em regime dúctil a dúctil-rúptil (Foto l7).
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As estruturas de borda do Complexo Metamórfico Bação são constituídas por Stectonitos de caráter milonítico, com mergulhos verticalizados (Prancha 5.6) e lineações de
estiramento mineral subhorizontais. A foliação milonítica é plano-paralela ao contato enfre
as rochas miloníticas do

CMB e as do Supergrupo Rio das Velhas nas bordas leste e oeste

com direção, aproximadamente, N-S. Tal fato já fora descrito por Gomes (1985) e Gomes

&

Eisele (1993). Nos demais setores, ou seja a N-NW e S-SE, a foliação milonítica é

levemente oblíqua ao contato. Os porfiroclastos de feldspato mostram assimetrias do tipo

o, dextrais e sinistrais, junto às bordas norte, oeste e leste do complexo. A

mesma

cinemática se verifica nos filitos e xistos granatíferos adjacentes do Supergrupo Rio das

Velhas. Outras estruturas que compõem o acervo cinemático são as estruturas S/C,

foliações sigmoidais, boudins distensivos ou bandas de cisalhamentos distensivos
(extensional pull-ctpart), gash vein de pegmatitos e mobilizados pegmatíticos paralelos à

S., mostrando dobras e bandas de cisalhamento (Prancha 5.6).
Os últimos eventos magmáticos do Arqueano registrados no complexo são corpos

intrusivos de granitóides que ocorrem em todo complexo. Possuem orientação NE-SW e
estão deformados e cisalhados

(BRZ 19 e BRZ 8, Foto l8) em regime direcional, dextral,

além de manifestações tardias de atividades magmáticas como a intrusão de veios de
pegmatitos concordantes e discordantes em relação à foliação.
geral, tabular em estilo gash vein e oblíqua à foliação milonítica.

A

sua geometria é, em

A deformação interna

se

manifesta por meio de dobras e estruturas S/C, as quais permitem distinguir, pelo menos
dois grupos de pegmatitos: o do sistema dextral, com orientação NE-SW, que se superpõe

ao do sistema sinistral, com orientação NW-SE (Prancha 5.6). Intrusões ígneas
relacionadas à orogênese Transamazônica são encontradas nas bordas do complexo,
representadas por injeções pegmatíticas posicionadas subparalelamente ao contato com as
rochas supracrustais (e.g. Machado et

al.,l989a).

Estruturas descontínuas e rúpteis expressando atividades tardias de deformação
são representadas por falhas inversas e/ou empurrões e retroempurrões, com transporte

t22

tectônico para oeste. Estas cstruturas são comuns e bem desenvolvidas nas pedreiras de
São Gonçalo do Bação e ltabirito. Na borda oeste do complexo, a foliação gnáissica

milonítica é reativada ruptilmente por falhas inversas com vergência para leste. O
significado desta vergência será tratado em detalhe no item 6.3 sobre a inversão tectônica
da aba leste do Sinclinal Moeda.

5.3.5.2- DOMÍNIO RIO DAS VELHAS

É o domínio de ocorrência das unidades do Supergrupo Rio das Velhas - SGRV.

Inúmeros trabalhos demonstram que as rochas metavulcano-sedimentares foram
submetidas a um regime polifásico de deformação e metamorfismo (Dorr, 1969; Ladeira,
1980; Ladeira& Viveiros, 1984; Corrêa et al., 1994; Goliaet a1.,1995; Golia, 1997). O

metamorfismo regional atingiu condições de pressão e temperatura generalizadas na fácies

anfibolito, seguido de processos retrometamórficos na facies xisto-verde (Ladeira, 1980;
Cameiro, 1992; Golia et al. , 1995).
Apesar do volume significativo de trabalhos sobre a evolução estrutural envolvendo
as unidades do Supergrupo Rio das Velhas, no QFe, não se chegou ainda a uma definição

precisa sobre a natureza e estilo da deformação pós-Rio das Velhas e pré-Minas. Dispõemse apenas de esboço de caráter geral baseado em estruturas de escala regional

(c/. Don,

le6e).

Na maioria das áreas de ocorrência do Supergrupo Rio das Velhas, as estruturas
arqueanas se encontram muito transformadas, dif,rcultando, sobremaneira, o deslinde da
sua história deformacional e tectônica. Em geral, as feições descritas correspondem a
produtos da superposição de processos orogênicos ocorridos no Proterozoico. Em geral, os

modelos de evolução estrutural baseiam-se, fundamentalmente, nas relações geoméhicas
entre os elementos estruturais, associados aos conceitos de sistemas de dobramentos (e.g.

Dorr, I 969; l-arJeira & Viveiros, 1984; Corrêa

et ul.

,

1994).
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FIGURA 5.65- Mapa geológico-estrutural simplificado da região de São Bartolomeu (mod.
Barbosa 1969a e Dorr 1969). Legenda: l- Complexo Metamórfico Bação; 2- Grupo Nova Lima;3Rocha Básica; 4- Grupo Maquiné; 5- Supergrupo Minas; 6- Acamamento; 7- Foliação milonítica;

8- Lineação de estiramento mineral; 9- Eixo de dobra; l0- Componente de cisalhamento direcional

sinistral; I l- Zonas de cisalhamento inversas; l2- I-imite entre os setores interno (Si) e externo
(Se). Diagramas estereográficos da foliação milonítica e lineação de estiramento mineral nos
Supergrupos Rio das Velhas (A) e Minas (B), nas várias regiões estruturais

Rl, R2, R3, R4 e R5.

C- Dobra de eixo subvertical com caimento para NE e assimetria com padrão "S". ZCFC- Zona de

Cisalhamento Fundão-Cambotas; ZC'lp- Zona de Cisalhamento Tapera; ZCSV- Zona de
Cisalhamento São Vicente com correspondente diagrama beach åal/ (Sherburne
I

&

Cramer

984)(quadrante preto sob compressão).

Por outro lado, Endo et al. (1996b) demonstraram que prevalece, neste domínio,

uma região ainda inteiramente poupada dos eventos tectono-metamórficos de idade
proterozóica, permitindo-se assim reconhecer a natureza e o estilo tectônico da orogênese

arqueana. Esta região, compreende

o núcleo da Anticlinal de Mariana e faixas

circunvizinhas ao Complexo Metamórfico Bonfim. Mesmo com interferência moderada de
eventos proterozóicos, os efeitos desta orogênese arqueana podem ser monitorados, além
da referida região, até o paralelo de Rio Acima. Entretanto, a ârea chave se estende em um

raio de 5 Km a partir da localidade de São Bartolomeu. A estrutura geral, dominante,

é

uma foliação milonítica de orientação N-S, com mergulhos verticalizados, e lineação de
estiramento mineral subhorizontal (Figura 5.654). Esta estruturação é discordante em
relação à estruturação das unidades do Supergrupo Minas, onde a foliação milonítica
possui orientação E-W, com mergulhos para sul e lineação de estiramento mineral com
caimentos para leste (Figura 5.658). Estes dados se tornam mais signifìcativos ao se
analisar as estruturas encontradas no contato entre as unidades do Supergrupo Rio das
Velhas e o Supergrupo Minas, no afloramento de corte de ferrovia EFVM, na ponte do

Funil. Neste local, o Supergrupo Minas, com acamamento orientado a l60o/50", possui
xistosidade plano-paralela aos xistos do Supergrupo Rio das Velhas. Estes, por sua vez,
apresentam uma foliação anterior discordante, com orientação N-S (110"/45').
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A região de São [Jartolomeu pode ser dividida em dois setores estruturais: a) o
setor externo (Se), representado pela faixa de rochas do SGRV, afètada pelo evento

tectônico de idade proterozóica. Esta tectônica impôs novas relações geométricas

e

cinemáticas, envolvendo processos de rotação e reativação com cisalhamento planoparalelo e transposição estrutural. A foliação milonítica passa a se orientar paralelamente
ao contato entre as unidades arqueanas (SGRV) e proterozóicas (SGM) com mergulhos
moderados e cinemática inversa para WNW. Estas relações são bem evidenciadas na Serra
de Ouro Preto (Figura 5.65); b) o setor interno (Si) conesponde ao setor de franco domínio

da estruturação N-S com lineação mineral subhorizontal. Nas porções mais distais do

contato com as unidades Minas, a foliação milonítica possui mergulhos elevados,
superiores

a 70", atenuando à medida que se aproxima

desse contato. Entretanto, a

lineação de estiramento mineral mantém-se constante segundo a orientação meridiana.
Estas evidências permitem inferir a rotação passiva da foliação em torno de um eixo
horizontal N-S, durante o evento tectônico proterozóico. Este processo é mais vigoroso nos
domínios do setor externo.

Estruturalmente, este domínio guarda uma história polifasica que é discordante

em relação aos eventos que atingiram

o Supergrupo Minas. Três eventos foram

responsáveis pela consolidação do arcabouço estrutural da área. Os primeiros eventos se

processaram em regime de cisalhamento dúctil, com deformações superpostas, plano-

paralelamente ao bandamento composicional. O evento de cisalhamento direcional,

sinistral, se superpõe ao evento direcional, dextral. O terceiro evento corresponde

às

manifestações estruturais de caráter ruptil-dúctil, em regime de cisalhamento direcional,
dextral.

O registro do evento mais antigo está preservado e restrito aos domínios próximos
ao contato do SGRV com o Complexo Metamórfico Bação. Junto a esse contato, ambas as

unidades mostram um acervo estrutural semelhante, evidenciando a manifestação de uma

história tectônica comum. O conjunto de estruturas compõe-se de: sigmóides de foliação,
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PRANCIIA 5.7- lndicadores cinemáticos do evento Rio das Velhas, de escala mesoscópica, na
região de São Bartolomeu.

A

legenda do mapa geológico-estrutural é a mesma da figura 5.65. A-

Foliação S/C, dobras assimétricas, com padrão em

"Z". e boudins

assimétricos de veios quartzo

indicam movimento direcional dextral (1R490) sobrepondo-se ao deslocamento sinistral; BDobras assimétricas. com padrão em

"2",

e foliação milonítica sigmoidal indicando cisalhamento

direcional dextral (lR5l3); C- Foliação S/C, dextral

(lR5l3); D- Seixo de granito (Gr)

mostrando

foliação S/C de componente de movimento sinistral (1R476); E- lndicadores cinemáticos ambíguos
representados por dobras e boudin.s assimétricos em corpos de pegmatitos (1R495); F- Coexistência

de indicadores cinemáticos dextrais e sinistrais (1R496). Os veios de quartzo foram colocados

e

dobrados na fase sinistral e posteriormente boudinados ( boudin assimétrico) na fase dextral; G-

Veio de quartzo incluso numa matriz milonítica indicando movimento lateral direito (1R496).

estn¡turas SlC, houdinr com feições tipo pull-aprtrf, estruturas assimétricas tipo sigma e
dobras intrafoliais assimétricas com padrão em"Z" (Prancha 5.7, Fotos 19,20).

As estruturas correspondentes ao evento de cisalhamento direcional, sinistral
predominam no setor Si com a trama S-tectonito constituindo a fèição principal. Dentre os
indicadores cinemáticos utilizados para a caracterização do sentido de cisalhamento estão:

foliação S/C, dobras monoclínicas com assimetria com padrão em "S" e diques de
pegmatito com orientação NW-SE dobrados sintectonicamente.

A

superposição dos

eventos foi caracterizada com base no dobramento das tramas planares e lineares, dextrais,

pelo evento sinistral, segundo um padrão geométrico em "S". Um possível reflexo deste
evento no interior do Complexo Metamórfico Bação deve-se ao desenvolvimento de zonas
de cisalhamento discretas de orientação WNW-ESE (F-otos 21,22).

A

manifestação do terceiro evento de deformação pode ser atribuída aos

cisalhamentos e/ou falhamentos rúpteis-dúcteis a dúcteis plano-paralelos à foliação e
colocação e deformação de veios de quartzo. Uma alternativa para o desenvolvimento
dessas estruturas estaria relacionada ao processo de relaxamento tectônico do evento

sinistral anterior.
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FIGURA 5.66- Bloco diagrama mostrando a possível superposição cinemática devida a atuação de
dois eventos tectônicos distintos: o primeiro evento, de idade neo-arqueana, corresponde à
componente de cisalhamento sinistral e, o segundo, corresponde ao transporte de massas de E para

W. As setas hachuradas indicam o sentido de transporte tectônico. O afloramento localiza-se no
leito do córrego Ribeirão dos Machados, Rio Acima (1R542).
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Em algumas unidades, especialmente nos termos básicos, ocorre a blastese póscinemática de anfibólios sobre a foliação milonítica. A blastese pós-cinemática tem sido

verificada, também, em outros domínios como em Antônio Pereira (q.v. item 5.3.4.2 Núcleo 9), em Mariana (Evangelist¿, 1995) e na Mina de Bico de Pedra (Borba, 1993).

O padrão geométrico e cinemático assim cancterizado pode ser continuamente
monitorado a partir do núcleo da Anticlinal de Mariana para os demais setores de

ocorrência do Supergrupo Rio das Velhas. Desta forma, verifica-se

o mesmo

comportamento estrutural na borda oeste do Complexo Metamórfico Bação, fato este
corroborado pelos estudos de Gomes

& Eisele (1993). Para norte,

segue a estruturação N-S

porém com mergulhos moderados para leste devido a superposição de uma fase
deformacional com transporte tectônico para oeste. Vestígios da foliação S/C sinistral
ainda podem ser observados no leito do Ribeirão dos Machados, próximo à localidade de

Rio Acima. Neste local, observa-se a ocorrência de lineações minerais E-W subparalelas à
lineação de intersecção

S

OC da fase sinistral, preservadas pelo cisalhamento plano-

paralelo subseqüente (Figura 5.66). Estas observações se estendem à região situada a oeste
do meridiano de Rio Acima e abaixo do paralelo 20o.

Imediatamente, a nor-noroeste do Complexo Metamórfico Bação, ocorïe uma
extensa camada de quartzito do Supergupo Rio das Velhas, com o acamamento orientado

segundo 320"/40". Neste corpo observam-se duas foliações de naturezas e orientações
distintas: a mais antiga representa uma xistosidade que localmente chega a transformar-se
em uma trama milonítica, com orientação N-S e mergulhos moderados variáveis de 30o a

50o para leste; a segunda foliação constitui, francamente, uma clivagem de natureza
contínua, nos metapelitos e, espaçada, nos termos mais quartzosos. Possui orientação NES'W, com mergulhos elevados para

NW (320"170"). Aqui a superposição é evidente, sendo

ambas, correspondentes aos eventos dextrais e sinistrais, respectivamente.
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Complexidade maior reside no sctor NE do CMB, onde a foliação milonítica
adquire orientação NV/-SE com mergulhos em geral moderados para NE. As cinemáticas
dextrais e sinistrais são igualmente observadas neste setor. Entretanto, verifìca-se também

planos de cisalhamentos dúcteis com movimentos mostrando um componente normal
dextral. Estas feições estão bem desenvolvidas no trecho entre as localidades de Acuruí e
São Vicente. Estas feições de componente normal podem representar estruturas oriundas

da variação local do regime transpressivo sinistral. Finalmente, a estas fases dextrais e
sinistrais se superpõe uma fase de deformação dúctil a ruptil-dúctil, de caráter direcional,

dextral, caracterizada por injeções de veios de quartzo e cisalhamentos dextrais planoparalelos à foliação pré-existente.

A intensidade da deformação desta fase é menor que a

das fases anteriores, dextrais e sinistrais.

Todo o segmento acima descrito limita-se a NE pela Zona de Cisalhamento São

Vicente e pelo Sinclinal Vargem do Lima. Constitui uma faixa de transição para o
compartimento Leste e possui padrões geométricos e cinemáticos distintos. As estruturas
planares de natureza sedimentar e tectônica apresentam direções NW-SE, com mergulhos
moderados para NE, As lineações minerais e de estiramento mineral orientam-se segundo

WNW-ESE com os indicadores de cisalhamento denotando transporte tectônico para NW.

O Sinclinal Vargem do Lima possui eixo orientado, originalmente, na direção NW-SE,
sendo redobrado na extremidade noroeste com inflexão para NE. O flanco NE encontra-se

invertido, sugerindo vergência aparente para SW.

A Zona de Cisalhamento São Vicente, tal como definida por Baltazar et al.
(1995), possui cinemática direcional, sinistral

e

representa uma importante

descontinuidade crustal e locus de expressiva mineralização aurífera. Ambas as estruturas,

o Sinclinal Vargem do Lima e a Zona de Cisalhamento São Vicente,

acompanham

paralelamente o trend do Arqueamento Rio das Velhas.

As Figuras 5.67 e 5.68 resumem os acervos estruturais da região em foco

e

mostram a interpretação cinemática geral do compartimento central em suas fases dextral e
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FIGURA 5.67- Complexo Metamórfico Bação e o evento orogênico Rio das Velhas da fase
transpressional dextral. Legenda: I -Complexo Metamórfico Bação e as linhas de forma da foliação
gnáissica milonítica: 2- Grupo Nova Lima e camada de quartzito (qt); 3- Grupo Maquiné; 4- Área

das unidades dos Grupos Nova Lima e Maquiné recoberta pelo Supergrupo Minas.

As linhas

tracejadas desta área representam projeções de potenciais linhas de forma do Grupo Nova Lima; 5-

6- llalhas normais; 7- Falhas de
empurrão;8- Eixos de dobras;9- Diagrarna beach åal/ (Sherburne & Cramer 1984) onde o
quadrante preto representa a área sob compressão e "C" a posição da foliação milonítica; l0Acamamento; ll- Foliação milonítica; l2- Clivagem; l3- Lineação de estiramento mineral; l4Deslocamento lateral direito; l5- Deslocamento lateral esquerdo; l6- Linhas de Formano Grupo
Orientação das foliações S c C no elipsóide de deformação;

Nova Lima e Complexo Metamórfico Bação.

sinistral, restrita ao período Neo-Arqueano.

5.3.5.3- DOMÍNIO MINAS

As principais estruturas deste domínio são representadas pelo Sinclinal MoedaDom Bosco e pelo segmento NE-SW da Serra do Curral.

O segmento leste da Serra do Curral representa, estruturalmente, a aba do
sinclinal homônimo, com inversões moderadas em toda sua extensão. No extremo leste, na
região do Santuário da Serra da Piedade, encontra-se preservada a estrutura completa do

Sinclinal Curral que Alves (1960) denominou de Sinclinal Piedade. Nesta região, uma

clivagem espaçada S,,1¡ de atitude 075"160" secciona obliquamente uma fase de
dobramento anterior Dn. As dobras se manifestam com variadas geometrias, estilos
escalas, em geral assimétricas e monoclínicas.

A

e

orientação média do bandamento

composicional nos itabiritos, no setor invertido, é de 140"140", refletindo de forma fiel a

envoltória da aba sul do Sinclinal Curral. A inversão deste flanco pode ser deduzida
através da assimetria das dobras l)n que apresentam padrão em"Z". Correlacionável a fase

n*l

ocorre a implantação localizada de zonas de cisalhamento dúcteis-rúpteis, com

orientação 145"175" e cinemática direcional, dextral.
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FIGURA 5.68- Complexo Metamórfico Bação e o evento orogênico
transpressional sinistral.

A legenda é igual a da figura 5.67 (p.128).
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O flanco leste do Sinclinal Moeda apresenta um traço sinuoso com mergulhos
elevados tanto em posição estratigráfìca normal quanto invertida. Frontalmente, em
relação ao corpo dômico Bação, o Sinclinal Moeda sofre sua maior constrição, indo de

l6

Km de abertura máxima observada para pouco menos de 5 km (Figura 5.64, p.l l7a), com
as camadas chegando a apresentar mergulhos de até 20" para leste. Nesta região, o

sinclinal é segmentado por diversas falhas de rasgamento com componentes direcionais
sinistrais e dextrais (c.g. Falha da Cata llranca, I"alha do Bonga). Em continuidade, este
flanco inflete para leste, contornando o corpo dômico Bação, para ir constituir a aba norte

do Sinclinal Dom Bosco. Esta aba apresenta mergulhos regulares da ordem de 40" para
sul.

O acervo de estruturas anotado no compartimento Leste (r7.v. item 5.3.4.2),
especialmente no âmbito da Serra de Ouro Preto, pode ser mapeado em toda a extensão
deste domínio. O regime de

fluxo local muda suavemente de NW-SE para ENE-WNW. A

lineação mineral, de quartzo e sericitas, possui orientação regular em torno de ll0"/25o,

porém coexiste ainda a orientação em torno de 130'i30". Estas variações marcam
anisotropias de fluxo local e/ou processos associados à deformação progressiva. As
escamas de falhas, comuns na porção leste do sinclinal, são cada vez mais escassas, a
oeste, passando a predominar arqueamentos e dobramentos com eixo N-S. Na faixa da
conexão Moeda-Dom Bosco, nazona axial do sinclinal, o acamamento que, previamente,
possuía atitude E-W, assume agora posição submeridiana com mergulhos moderados a
elevados para leste (e.g. Guild et al.,l960b)(Figura 5.69).

Nos domínios externos ao sistema Fundão-Cambotas/ltacolomi observam-se mais
duas famílias de lineações num mesmo afloramento: a N-S e a NE-SW. Nos mármores e

metapelitos da Pedreira de Bocaina tem-se a lineação mineral NE-SW (055'/30") e na
Serra do Chafariz as lineações N-S (190"/10") e a NE-SW (070"120"). O sistema de dobras

mesoscópicas apertadas possui eixo em torno de 150"/35" e vergência aparente para SW

(Figura 5.70).
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FIGURA 5.69- Mapa geológico da região da conexão sinclinorial Moeda/Dom Bosco-Jeceaba/Bom
Sucesso (mod. Dorr 1969). Legenda: l- Complexos Metamórficos; 2- Supergrupo Rio das Velhas;

3- Rochas Metaultramáficas; 4- Granitóides Alto Maranhão e Congonhas; 5- Grupo Caraça; 6Grupo ltabira; 7- Grupo Piracicaba; 8- Grupo ltacolomi-Fácies Santo Antonio; 9- Lineação de
estiramento mineral;

l0-

Foliação milonítica;

ll-

Acamamento em posição normal

(l)

e invertida

(2); 12- Traços da foliação gnáissica; ZCMBf- Zona de Cisalhamento Moeda-Bonfim; LCg- zona
de cisalhamento do Lineamento Congonhas; FEn- Falha do Engenho; SSA- Sinclinal Santo
Antonio; JBS- Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso.
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A aba sul do Sinclinal Dom Bosco é bastante complexa, sendo

intensamente

fàtiada por falhas de empurrão e de rasgamento com trends subparalelos ao eixo do

sinclinal. Na extremidade oesteo próximo à conexão com o Sinclinal Moeda, têm-se
diversas escamas de empurrões paralelos à Serra da Moeda que empilham as rochas do
Supergrupo Minas. No interior de uma dessas escamas encontram-se os quartzitos do
Grupo ltacolomi, facies Santo Antônio, dobrados, com o flanco NE invertido e eixo caindo
para SL,. L,sta dobra será fbrmalmente designada de Sinclinal Santo Antônio (h'igura 5.69).

A trama planar é constituída por uma foliação plano-axial penetrativa (xistosidade ou
clivagem contínua) com orientações variando de 030o-070"140"-60". Sobre ela
desenvolve-se uma conspícua lineação mineral de quartzo, mica e especularita com

atitudes em torno de 050"/35", subparalela à lineação de estiramento de seixos. A
xistosidade plano-axial adquire, localmente, feições miloníticas com estiramento de seixos
e formação de sombras de pressão. Estes indicadores de cisalhamento mostram o sentido
de transporte tectônico para SW. Sobre esta trama se associa uma clivagem descontínua

com atitudes regulares em torno de 150'/70"-50o ou 090o145", associada, possivelmente,

ao encurtamento que originou os arqueamentos e dobramentos N-S acima referidos
(Figura 5.71).

Do ponto de vista geométrico e cinemático, o Sinclinal Santo Antônio, uma dobra
fechada com flanco NE invertida, apresenta características distintas da dobra sinclinorial

aberta Moeda-Dom Bosco. Apesar de estar, tectonicamente, assentado no interior da

estrutura maior, a intensidade de deformação específica (strain) e mecanismos de
dobramento envolvidos são distintos: o primeiro mostra características de dobramento por

mecanismo do

tipo fluxo flexural seguido de cisalhamento e o segundo, do tipo

deslizamento flexural (e.g. Donath

& Parker,1964).
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FIGURA 5.70- Mapa geológico simplifrcado do Sinclinal Dom Bosco mostrando o posicionamento

de lineação de estiramento mineral NE-SW (mod. Dorr 1969). Legenda: l-

Complexos

Metamórfrcos; 2- Supergrupo Rio das Velhas; 3- Supergrupo Minas;4- Batólito Alto Maranhão; 5-

Grupo Sabará; 6- Grupo ltacolomi; Lml- Lineação de estiramento mineral associada ao fluxo de

NE para SW; Lm2- Lineação de estiramento mineral associada ao fluxo de SE para NW; Lm3Lineação mineral e ressaltos (steps) associada à movimentos normais para sul.
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FIGURA 5.71- Relações estruturais e indicadores cinemáticos em afloramento situado na
ferrovia do aço, região de Congonhas, Pico do Engenho. O diagrama estereogriífico
representa as atitudes de foliação milonítica e lineação de estiramento na região da Serra
do Pires e Pico do Engenho, nos domínios do Sinclinal Santo Antonio.
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s.3.s.4- TNTERPRETAÇAO CINEMÁTICA DO COMPARTIMENTO CENTRAL

A interpretação cinemática do compartimento Central

segue as seguintes etapas,

do mais antigo para o mais novo, na seguinte ordem:

EVENTOS DO N EO-A RQU EAN O

El-

Evento de deþrmação não-coaxial com componente de cisalhatnento direcional,

sinistral. Este evento é responsável pela geração de dobras F2, a qual

já afeta um

bandamento anterior. Possivelmente, uma outra fase de deformação mais antiga tenha se
instalado no Complexo Metamórfico Bação originando as dobras

Fl;

E2- Evento de cisalhamentr¡ não-coaxial com deslocamento direcir¡nal, dextral. Primeiro
evento tectono-metamórfico que afeta as unidades do Supergrupo Rio das Velhas;

E3- Evento de cisalhamento não-coaxial com deslocamento direcional, sinistral. Segundo
evento tectono-metamórfico que afeta as unidades do Supergrupo Rio das Velhas;

E4- Evento de tleJbrmação não-coaxial com componente dextral. O terceiro evento
deformacional do Supergrupo Rio das Velhas inclui a intrusão do pluton e dique
granodiorítico Itabirito;
EVENTOS DO PROTEROZOrcO

E5- Eventr¡ compressional com transporte tectônico para SlT. Evento responsável pela
inversão tectônica da Bacia Minas, além de dobramentos e cavalgamentos com vergência
para SW;

E6- Evento extensional associado

ù

formação de sinclinais e anticlinais abertos e domos

gnriissicos do QFe, com vetor tectônico dirigido para SE;

E7- Evento compressional com transporte tectônico para Nl/'. Este evento foi responsável
pela geração de cavalgamentos e dobramentos com transporte para NW, pelo duplo regime

deformação
euadro 5.1- Esboço preliminar da cronologia e correlação dos eventos de

a

partir das feições geológicas de cada compartimento.

Feicões Geoléeic¡s dos Compartimentos
Compartimento Oeste - item 5.3.3.3

Comparlimento Sul - item 5.3.2.5
Reæivação da ZCTrês Corações com componenæ
ns de crcnulaçåo NE-SW e E-W.

Evento comprcssional com genção de dobramenlos e
cavalgamentos com vergência para NW; Lineação de
e*iramento mineral NW-SE; Deslocamento dextral då
ZCTr€s Corações.

l..J

Estruturais
Compartimento Central - item 5.3.5.4

Comparlimenlo Leste - ilem 5.3.4.3
Geração de dobras com direção axial E-W e clivagens

slils

Genção de falhas rupteis reversas com vergència
ra o€sle.

Evento cornpfessional com fansporf pa.ra W, gerando
ativações descondnuas scguido de fase distensiva $s-c
gênic4 Geraçåo de dobras localizadas e clivagens N-S;
ZCNormal Furquim; Farnllia dc veios de quar¿o indicr
do movimento de topo pûra W-NW.

Evento compressional com Fanspoñe para oeste; Consrição e invcrgo da aba leste do Sinclina.l Moedq Falha
mentos rupÞis reversos nos CMBação e Bonfim.

Colapso pó+orogênico com movime¡os dirigidos para
SE: Formação de enxames de veios de quanzo - fase n:l
. Mina da Passagem)

Geração do Sinclinal Ouro Grosso e A¡ticlinal do
Lenheiro [?].
Evento de cisalhamento dúctil, não'coaxial, dirccional'
corn componentc sinistral no CMMantiqwira. Cisalha- Inversão da aba SE do Sinclinal Cunal com o embamento de componenæ sinist'al no Supergrupo Minas.
samento envolvido.
Superposiçilo cincmátic¿ sinistral sobÉ a dextral no Li'

Evenþ de cisalhÂmento dúctil com cinemátic8 normal
dexlral junto so contao do CMBonñm com Supergrupo Minas; Geração do Sinclinal Bom Suc¿sso.

Geração de zonas de cisalhamenø dúcæis com cinemática normal junb ao contalo do CMBonfim com
Supergrupo Minss; Zonas de Cisalhamentos MoedaBonfim, Souza Noschese; Falha do Curral; Auréola
metamórfica de Ibirité (2100 Ma).

Evento de cis¿lhamento dúctl com cincmâtica direcional dextral inclui: cisalhameno direcional derr¿l do
Supergrupo Minas ao longo da Lin. Jeccaba-B.Sucesso
Coiocação e deformação sinæctônica de granitóides
(Tabuões, Alto Maranhão, RitÁpolis eæ .I Zona de ln-

Geração de tramas milonfticas reversas com movtmeno para S-SW; Lineaçðo de estiramento ûineral
e Dobr¿s intrafoliais com vergência aparenle pan
S.SW.

Domínio interno: cisalhåmenro ductil não-cooiial, di
nal, com cinemåtic¡ sinistzl (ZCCipoÉnedZCDSilvério

Geração de cavalgamentos e dobramentos com
te tectônico dirigido para NW; Inversão da aba SE do
Sinclinal do Curral; Congestionanento estrutursl dãs
conexões Moeda-Curral c Moeda-Dom Bosco.

Even¡o extensional com nucleação de sinclinais, anticlinais e domos gnáissicos. Possivelmente, hmllia de veios
de quartzo d8 fase n-l da Sena de Ou¡o Preto e Mina da

Evento extensiorutl com nucleação de sinclinais, anticli'
nais e domos gnáissicos; Vcor tectônico dirigido para

Superposição cinemática sinistral sobre a dextal. Dom!
nio externo: cavalgameilos com transpone para w-NW.

SE.

Passagem.

Eveno de deformaçåo compresional æm tr¡¡nsporte
tectônico p¿ra SW; Lincação dc cstiramento N50E c N-S
sub-horizontal; Nos dominios inæmos ao cinturão predo'
minåm cisslhamentos dúcÞis, não-coaxiatq de conponenE direcional dextal - ZCCipotånea, ZCDSilvério

Evento de deformação compressional æm Eansporie
tectônico pan SW; Formação de dobras: Sinclinais Var'
gem do Lima e Santo Antonio; Lineação de es¡iramento
N45E; Evento de rnversão da Bacia Minas.
Cisalhamento dúcúl-ruptil, não-coaxiai, de componen¡e
direcional, dextlal; Plano de fluxo N-S; Inlrusão do Gra
nito ltabirito (2.5ó7 e 2.555 Ma) ao longo da deronti'
nuidade NE-SW; Terceiro evento de cisalhamento do

Cisalhamentos superpostos com plano de fluxo N-S
nos Complexos Mct¡mórficos Bonfim c Campo Bclo;
ComponenÞs de cisalhamentos dcxtral, sinisÚal e dexrral; Ño Grupo Ba¡bacena as componerltcs de cisalhamentos são dexlral e sinistr¿I, nesta ordem.

Formação de veios dc quartzo preenchendo fraturas
dc tração de orienação NW-SE, em regime de defo
maçåo dirccional, não-coaxial, c/ comp. sin¡sùal

cisslhamenos ductris, nlo-coaxiais, dirccioEvcntos
nais dc componcnÞs dcxtnl, sinistral c dcxtral, no Com'
plexo Metamórfico Sa¡ta Bárbara.
Intrusão do Granito Brumadinho (2703 Ma) em rcgide
nãocoaxial,
direcional,
me de deformação
nenÞ dexral e injeção d€ pegmatitos lardi-cinemáli'
cos de orientação NE-SW.

Intrusão do Tonalilo SamarnbaiE (2780 Ma) em rcgime de cisalhamento dúctil, não-coaxial, com componenæ dextral, ao longo de descontinuidades NE-SW.
Cisalhamento dúctil, nib-coaxial, de c¡mponente direcion¡l sinistral, com plano de fluxo N-S, ve¡tical
Complexo Meømórfico Bonfi m.

dÊ

(,

Cisalhamento ductil, não-coaxial, de componenle dire'
cional sinis¡ral; Plano de Fluxo N-S; Segundo cvento
cisalhamento do g¡¿entrolrd Rio das Velhas.

Cisalhamento dúctil, nåo-coaxial, de componcnte direcional dextral: Plano de fluxo N-S; himeiro evento tectono-metamórfico do greørsrona Rro das Velhas.

Cisalh¡mento dúctil, nãocoaxial, de componcnE dirccional sinistral. Obscrva-se também no Complexo Met
mórfrco Bação uma fasc de defo¡mação mais antiga re s'
mnsável oela seracão dc dob,ras Fl.
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cinemático da Falha do Engenho e pela tectônica de blocos do embasamento juntamente
com a reativação de descontinuidades. A tectônica do embasamento promoveu a inversão
da aba sudeste do Sinclinal Curral decorrente do congestionamento estrutural nas conexões

sinclinoriais Moeda-Curral e Moeda/Dom Bosco-Jeceaba/Bom Sucesso e;

E8- Evento compressional com transporte,para oeste. Foi responsável pela constrição

e

inversão da aba leste do Sinclinal Moeda através da tectônica de blocos do embasamento,

além de fàlhamentos inversos vergentes para oeste, situadas no interior do Complexo
Metamórfico Bação.

s.4- TNTBRPRBTAÇÃO CrNnrvrÁrrCn TNTEGRADA

O Quadro 5.1 mostra a cronologia e a correlação preliminar dos eventos
cinemáticos caracterizados em cada compartimento da área investigada, com base em
critérios de superposição e dados geocronológicos.

s.s- ESTRUTURAÇÃO

nÚprll

A região da Anticlinal de Mariana é, fàrtamente, invadida por veios de quartzo

de

variadas dimensões, orientações e graus de recristalização. Apenas no flanco sul da

anticlinal, Nalini (1993) distinguiu cinco famílias de veios de quartzo, dos quais pelo
menos três apresentam

m i ne r

alização aurí fera.

Do ponto de vista regional, verifica-se uma outra família de veios de quartzo,
distinta das demais, ao longo de toda extensão dos compartimentos Leste, Central e Oeste.

Constitui a geração mais nova de veios de quartzo, com potência de alguns centímetros

a

alguns metros (10 metros), invariavelmente apresentado mergulhos moderados e regulares
para W-NW (Figuras 532 A, B). Em geral, os veios mostram geometria de preenchimento

de fraturas de tração (tension gash). Esta geometria evidencia o clássico mecanismo de
geração de fraturas trativas paralelas ao plano o1o2, cujâ evolução é seguida pela abertura,
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FIGURA 5.72-

veios de quartzo a partir da Pedreira de Antonio Pereira. C- Veios de quartzo preenchendo fraturas
de tração (tension gashes); D- Rotação dos veios de quartzo por cisalhamento normal.
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preenchimento por fase fluida e expansão. Este ciclo é regido por fatores operacionais do
processo de fraturamento hidráulico como o campo de tensão regional e o balanço da
pressão de fluidos/pressão litostática local (e.g.

Murrell, 1977).

Com freqüência os veios de quartzo exibem fraturas paralelas e ortogonais ao
contato com a encaixante. Por vezes ocorrem deslocamentos normais plano-paralelamente
ao veio, com rebaixamento de blocos a oeste, juntamente com dobras em kink extensionais

(IR366). Na pedreira de Antônio Pereira (IR462), os veios desta geração exibem rotação

horária posterior, possivelmente relacionada aos deslizamentos interestratais com
movimentos normais (Figuras 5.72 C, D). Não há indícios de mineralização aurífera
associada a esta geração de veios de quartzo.

Falhamentos normais de orientação submeridiana são estrufuras comuns na borda
leste do QFe. São observáveis, especialmente, nos quartzitos do Grupo Itacolomi, podendo

ser monitorados na Serra do Itacolomi, junto à Falha do Engenho e na borda NE da

Anticlinal de Mariana (Prancha 5.4F,,p.108a).

5.6. OMISSÃO NN ESTRATOS

A omissão e repetição

de parte de seqüências estratigráficas são feições

estruturais comuns em terrenos deformados. Os mecanismos responsáveis pela repetição
de camadas em regimes tectônicos compressivos são conhecidos na literatura e derivam de

processos relacionados a dobramentos ou falhamentos inversos ou pela combinação de
ambos. A ocorrência destas feições no QFe têm sido interpretadas sob esta ótica.

Por outro lado, a omissão de estratos constitui uma feição geológica repetitiva em

todo Quadrilátero Ferrífero. De um modo geral, é comum a omissão de estratos
envolvendo unidades basais do Supergrupo Minas, quartzito Moeda e filito Batatal, em
vários setores do QFe. Observa-se, também, o envolvimento das unidades do Grupo Nova

l'l'l'll
1.

<;rup,, Itacotomi

. .1 c;rupo

1,,,,,'

.,,,

satrara

1 sup".grupo

44"W

-1

lz.ona dc Omissâo dc llstrat<¡s

Mina.s

FIGTJRA 5.73- Mapa de localização das zonas de omissão de estratos dos Supergrupos Rio das
Velhas e Minas.

r35

Lima, propiciando, muitas vczcs,

a

justaposição de rochas do Supergrupo Minas com as

dos Complexos Metamórficos.

O processo envolvido na nucleação e posterior desenvolvimento destas feições,

bem como suas implicações tectônicas no Quadrilátero Ferrífero são, ainda,
desconhecidos. O modelo evolutivo básico deriva do mecanismo associado à falha ou
cisalhamento normal. Entretanto, o conhecimento detalhado dos mecanismos c proccssos

deformacionais em cinturões orogênicos, juntamente com informações isotópicas

e

geofîsicas, mostram que ambas as fèições podem ter origem tanto em ambiente extensional
quanto compressional.

Sob esta ótica, Wheeler

& Butler

(1994) propõem um arcabouço básico com

critérios estruturais, geocronológicos e metamórficos para abordagem do problema,
identificando falhas e zonas de cisalhamento relacionadas a cinturões compressionais ou
extensionais, ou ambos. Por outro lado, alguns cinturões podem exibir estruturas
mesoscópicas e megascópicas com cinemáticas que não correspondem ao tempo de seu

deslocamento. São estruturas que sofreram rotações significativas, transformando as
estruturas compressionais em estruturas de extensão ou vice-versa (Butler

&

Freeman,

1996). A não compreensão destas relações pode conduzir a interpretações errôneas das
extensões intra-orogênicas.

A seguir serão descritas

as zonas que apresentam estas feições estruturais baseada,

principalmente, na cartografia geológica executada pelo Convênio DNPM/USGS, em
escala l:25.000 (Figura 5.73).

ZONA 1- Serra Geral, Quadrícula de Capanema (cf. Maxwell, 1960). Numa extensão de
5Km, as unidades do Grupo Caraça estão suprimidas, colocando as formações ferríferas do
Grupo Itabira em contato com os quartzitos do Grupo Maquiné. A seqüência estratigráfica
é normal. Esta feição geológica se associa à Zona de Cisalhamento Fundão-Cambotas,
instalado paralelamente ao contato das unidades litoestratigraficas, de orientação 055"/45o.
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ZONA 2- Sinclinal Ouro Fino, Quadrícula de Capanema

(c/

Fonseca, 1990). Na aba leste

invertida do Sinclinal Ouro Fino, porção setentrional, o Grupo Caraça esta ausente em uma
extensão superior a 3 Km. Esta feição se associa à Falha das Flechas, de orientação
1350/600.

ZONA -l- Serra de Ouro Preto, Quadrícula de São Bartolomeu

(c/ Barbosa,

1960a). Na aba

normal, sul, da Anticlinal de Mariana, rochas carbonáticas da Formação Gandarcla
encontram-se ausentes em uma extensão superior a 7 Km. Esta feição est¿ relacionada às

zonas de falhas (Sistema de Cisalhamento Fundão-Cambotas) que promoveram o
imbricamento e justaposição de unidades dos Grupos Caraça e Piracicaba sobre as
formações ferríferas do Grupo Itabira.

ZONA 4- Serra de Antônio Pereira, Quadrícula de Antônio Pereira

(d

Barbosa, 1960b).

As unidades do Grupo Caraça estão ausentes na aba normal NE da Anticlinal de Mariana,
em uma extensão superior a 3 Km. As seqüências itabiríticas da Formação Cauê estão
justapostas com as unidades do Grupo Nova Lima. Em nível estratigráfico superior, a
Formação Gandarela torna-se ausente numa extensão superior a 4 Km, justapondo as
unidades do Grupo Piracicaba diretamente sobre os itabiritos da Formação Cauê. Este

complexo quadro estratigráfico-estrutural se alia ao Sistema de Cisalhamento FundãoCambotas, cujo plano de movimento possui atitude 050o/40".

ZONA 5- Serra dos Três Irmãos/Jangada/Fêcho do Funil, Quadrículas de Ibirité/Fêcho do

Funil/Brumadinho

(y'

Pomerene, 1955; Simmons, 1959; Carneiro, 1992). Aqui há uma

ausência completa da seção do greensto,r¡¿ Rio das Velhas, permitindo a justaposição das
unidades do Supergrupo Minas com as unidades do Complexo Metamórfico Bonfim. A

superficie de contato descreve uma trajetória helicoidal de tal modo que se verifica

a

posição normal do Supergrupo Minas a oeste, e invertida, a leste. Está associada àZona de
Cisalhamento Souza Noschese. A extensão é superior a 20 Km.
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ZONA ó- Sena da Pcdra Formosa, Quadrícula de Gongo Sôco

(y'

Moore, 1957). Na aba

invertida, SE, do Sinclinal Gandarela, a seção do Grupo Caraça e a Formação Gandarela

estão ausentes ao longo de uma extensão aproximada de

2 Km. Esta omissão,

aparentemente não está relacionada a estruturas de falhamento. Atitude: 135"/30".

ZONA Z- Serra da Moeda, Quadrículas Lagoa Grande/Marinho da Serra
1960) e Casa de Pedra/Jeceaba

(c/

Wallace,

(c/ Guild et ul. , 1960a). Na aba oeste do Sinclinal

há ausência da seção do greenstone Rio das Velhas, ocorrendo

a

Moeda

justaposição dos gnaisses

do Complexo Metamórfìco Bonfim com os quartzitos da l.'ormação Moeda. Estrl associada

àZona de Cisalhamento Moeda-Bonfim, numa extensão superior a 39 Km.

ZONA 8- Córrego do Catete/Ribeirão Magno, Quadrícula de Dom Bosco

(c/

Johnson,

1955a). Ausência de toda seção do Grupo Caraça e Formação Cauê, na aba norte do

Sinclinal Dom Bosco, em uma extensão superior a 4 Km. Johnson (op. cit.) interpreta esta
estrutura através de falhamentos normais, de orientação 170o160", que se justapõem à
Formação Gandarela e Grupo Nova Lima.

ZONA 9- Quadrículas de São Julião
1955a), Ouro Preto

(c/

(y' Guild et al. , l9ó0b), Dom Bosc o (cf Johnson,

Barbos a, 1969a) e Mariana

(c/

Barbosa, I 969b). Ausência de toda

a seção do Grupo Caraça, na aba sul do Sinclinal Dom Bosco, em uma extensão superior a

35 Km. Está associada à Falha do Engenho.

ZONA /0- Sena da Piedade, Quadrícula de Serra da Piedade

(y' Alves,

1960). Ausência

da seção do Grupo Caraça ao longo da aba sul, invertida, do Sinclinal Curral, numa
extensão superior a

l0 Km. A orientação

da interface de contato entre os itabiritos da

Formação Cauê e xistos do Grupo Nova Lima é de 140"/50".

ZONA 11- Serra do Curral, Quadrículas ltatiaiuçu/Serra Azul e lgarapé/Souzas (cf.
Simmons,

l96l),

Horizonte

(y'

Fêcho do Funil

Pomerene

(c/ Simmons,

1959), Ibirité

& Alves, 1953), Santa Luziae

(c/ Pomerene,

Serra da Piedade

1955), Belo

(c/ Alves, 1960).
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Em quase toda a extensõo da aba NNW do Sinclinal Cunal estão ausentes unidades dos
Grupos Caraça, Itabira e, parte do Piracicaba. Assim, o contato com o embasamento
gnáissico do Complexo Metamórhco Belo Horizonte se dá através das rochas do Grupo
Sabará. Os metassedimentos dessa unidade exibem, em sua maior extensão, uma auréola

metamórfica (Pomerene, op.

cif.; Pomerene & Alves, op. cit). Na região de lbirité,

Evangelista et al. (1992) subdividiram esta auréola em três zonas metamórficas: zona da

biotita, zona da estaurolita-andaluzita-cordierita e a zona da silimanita-cordierita. Apenas
na extremidade NE da Serra do Curral encontra-se preservada a estmtura sinformal. Alves

(1960) denominou este local de Sinclinal Piedade, cujo eixo se orienta em torno de
245"130". Esta feição está associada à falha normal transcrustal, conf'orme definido por
Marshak et al. (1992), sendo designada de Falha do Curral.

ZONA 12- Rio Socorro, Quadrícula de Gongo Soco

(c/

Moore, 1957). As unidades do

Grupo Caraça estão ausentes por mais de 7 Km, possibilitando o contato direto entre as

unidades do Grupo Nova Lima com itabiritos da Formação Cauê. Estruturalmente,
localiza-se na aba normal NW do Sinclinal Gandarela, com orientação 140"/40".

ZONA

/3-

Serra de Bom Sucesso. As unidades do Supergrupo Minas repousam

diretamente sobre o embasamento gnáissico-migmatítico, exceto na região de lbituruna,
onde ocorre intercalada, uma fatia de rochas ultramáficas do Supergrupo Rio das Velhas.

Da mesma forma ocorre com toda a aba SE da Serra de Bom Sucesso, possível
continuação da aba sul do Sinclinal Dom Bosco.

ZONA 14- Rodrigo Silva/Sena de ltatiaia, Quadrícula de Ouro Preto

(c/

Barbosa, 1969a).

As unidades do Grupo Sabará (topo do Supergrupo Minas) repousam, em parte, sobre o
Grupo Nova Lima e, em parte, sobre as unidades basais do Grupo Piracicaba. Junto a esta

signifìcativa supressão da seção do Supergrupo Minas ocorre o sistema de falhas inversas
de Bico de Pedra.

139

s.6.1- DTSCUSSÃO E INTBRPRETAÇÃO

A análise

destes dados revela que: a) as omissões mais extensas e significativas

relacionam-se à justaposição de unidades dos Complexos Metamórficos com a seqüência

do Supergrupo Minas; b) na Serra do Curral ocorreu a principal omissão de rochas do
Supergrupo Minas, envolvendo a aba normal NW do Sinclinal Curral; c) mecanismo
semelhante, possivelmente, tenha atuado sobre a continuação da aba sul do Sinclinal Dom
Bosco, rumo à Serra de Bom Sucesso; d) os locais destas extensas omissões encontram-se
a

NW do QFe; e) omissões menos expressivas envolvem as unidades do Grupo Caraça e,

subsidiariamenteo da Formação Gandarela; f) de forma geral, o envolvimento progressivo

de unidades estratigráficas mais jovens do Quadrilátero Ferrífero ocorre no sentido
sudeste.

Os dados estruturais coletados no projeto, somados aos da literatura (e.g. Don,
1969, Mapas Geológicos do LJSGS/DNPM, escala l:25.000) indicam que as unidades do
Supergrupo Minas se encontram, em sua maior extensão, em posição estratigráfica normal.

Localmente, a seqüência de estratos se dispõe em posição moderadamente invertida, na
Serra do Curral, a fortemente invertida e tectonicamente fatiada, na Serra de Ouro Preto.

Em escala regional, a ausência da aba noroeste do Sinclinal Cunal esta associada
ao evento distensivo ocorrido em torno de 2.100-2.095 Ma. O mecanismo que promoveu
esta omissão se deve a falhas normais operando em condições tectônicas de extensão
simultânea da crosta e dos estratos. Este mesmo mecanismo deve ter operado no flanco sul

do Sinclinal Dom Bosco e no segmento Jeceaba-Serra de Bom Sucesso. Os modelos
tectônicos

(c/

Marshak et aL.,1992; Chemale et al., 1992) corroboram esta interpretação.

Nas demais Zonas as estruturas são de escala sub-regional e interpretadas de
forma semelhante, embora as falhas normais sejam, preferencialmente, instaladas planoparalelamente ao acamamento. É comum a ocorrência destas feições de omissão de
estratos envolvendo níveis estratigráficos basais do Supergrupo Minas. No contexto
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estrutural dc uma dobra, estas omissões são predominantes no arco externo dos
megassinclinais. Estas observações, aliadas à foliação plano-paralela ao acamamento,
sugerem inferir o mecanismo de deslizamento flexural como responsável pela acomodação
da extensão do arco convexo, na cvolução dos megadobramentos sinclinoriais, durante o

evento distensivo. Dobras nucleadas sob esta concepção apresentam intensidades de
deformação cisalhante mais clevadas nos estratos situados no arco externo da estrutura
dobrada.

É sugestiva a existôncia de um plano vertical de simetria monoclínica NW-SE,
ortogonal à Serra do Curral e da aba sudoeste do Sinclinal Dom Bosco, podendo estar
correlacionada a um plano de tensão regional. Associado a este plano de movimento

verifica-se que, para SE do QFe, os deslizamentos interestratais foram mais intensos
resultando no envolvimento de níveis estratigráficos superiores do Supergrupo Minas.
Dados esffuturais coligidos no compartimento Oeste permitem inferir a direção regional do
campo distensivo para SE (140").

Marshak

& Alkmim (1989) atribuem parte desta estruturação, especialmente Zona

14, à manifestação de um evento extensional relacionado ao

ocorrido após o evento principal de deformação

[Dl].

rifi

Espinhaço, o qual teria

cApíruLo

6-

EvoLUÇÃo ESTRUTURAL

E

vI

rncroxtca

Este capítukt apresenta os mt¡delos cle evolução tecktrut-estrutural do QFe e
regiões adjacentes, tlurante o Arqueano e o Prt¡terozóico.

6.r- TNTRODUçÃO
Antes de proceder os estudos de integração dos dados geológicos, faz-se
necessário a abordagem de três aspectos tectônicos extremamente relevantes para a

evolução do arcabouço tectono-estrutural, descritos na área investigada. O primeiro,
refere-se à caracterização do evento tectônico NE-SV/, pós-Minas e pré-ltacolomi, que
antecede todas as demais manifestações orogênicas descritas até então (cy'. Marshak et al.,

1992; Alkmim et

al., 1994; Alkmim

et

al., 1996b). O segundo, refere-se à inversão da aba

sul do Sinclinal Curral e da aba leste do Sinclinal Moeda, na região de maior constrição da

estrutura. E o terceiro diz respeito à colocação de corpos graníticos na crosta continental
durante o Neo-Arqueano e Paleoproterozóico.

6.2- EVENTO TECTÔXICO NE-SW: CARACTERIZAÇÃO-REORDENAMENTO

Propõe-se aqui um novo evento orogênico responsável pela construção do
arcabouço tectono-estrutural do Quadrilátero Ferrífero, suportado por dados estruturais e

geocronológicos. Trata-se de um evento tectônico de natureza compressional com vetor de

transporte tectônico orientado, aproximadamente, de NE para SW, representando

o

primeiro evento defbrmacional após a sedimentação Minas. Este evento tcctônico

é
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FIGURA 6.1- Mapa de lineações indicando sentido de fluxo para SW. Legenda:

l-

Complexos

Metamórficos; 2- Grupo Nova Lima; 3- Grupo Maquiné; 4- Supergrupo Minas; 5- Grupo Sabani;
6- Grupo Itacolomi. Sentido de fluxo indicado por lineação de estiramento mineral (7) e orientação
de hama cristalografica de eixo

"C" de quartzo (8). SSA- Sinclinal

Sa¡rto Antonio; SOF- Sinclinal

Ouro Fino; BAM- Batólito Alto Maranhão; CMB- Complexo Metamórfico Bação; CMBfComplexo Met¿mórfico Bonfim. Obs: As atitudes das lineações no SOF e na Serra do Curral
encontram-se restaurados ao tempo

do evento Transamazônico [DCTrl], conforme os

contidos na figura 5.57 e 5.37, respectivamente.

dados
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anterior a todos os eventos tectônicos descritos até então na literatura paru a região do QFe

(qf. Marshaketal., 1989e 1992;Chemaleetal.,1992e l994eAlkmim etal.,

1994).

Os registros estruturais deste evento, preservados no QFe, ainda são escassos.
Porém, os dados disponíveis são consistentes pois os elementos estruturais indicadores de
vergência tectônica mosffam uma direção de fluxo constante por vastos domínios do QFe.

O acervo de tramas tectônicas inclui lineação mineral e de estiramento, foliações

"C" de quartzo,

dobras em bainha mesoscópicas e

sistemas de dobramentos com vergência para SV/.

A distribuição e localização destes

S/C, trama cristalográfica de eixo

dados são mostradas no mapa da figura 6.1.

A trama linear é uma lineação mineral definida pela orientação preferencial

de

quartzo, sericita, hematita e especularita. Possui orientação variável entre N20"8 a N60"8,

com caimentos moderados para NE. Além disso, na Serra do Pires, a SW do QFe,

a

lineação de estiramento de seixos se orienta consistentemente para055"l40o, com sombras
de pressão assimétricas em torno dos seixos, indicando transporte para SW. Nesta região,

Guild (1957 e 1963) descreve um paralelismo linear segundo N20oE a N30"8, com
caimentos moderados dos eixos de dobras mesoscópicas, alinhamento de micas,
estiramento de seixos e lineações de interseção. A este conjunto soma-se a forte lineação

mineral encontrada nos distritos ferríferos de Itabira e João Monlevade, fartamente
documentados por Don

& Barbosa (1963),

Reeves (1966), Chemale et al. (1987), Souza e/

a/. (1989) e Rodrigues et al. (1996). Uma importante diretriz foi dada por Olivo et a/.
(1996) sobre a idade da mineralização aurífera de Itabira associada a fase principal de
deformação. Os autores determinaram uma idade isocrônica mínima para este evento por
volta de 1830 Ma.

A foliação milonítica S/C observada nos pontos 1R358 (Sena do Pires), IR363
(Serra do Santo Antônio), IR435 (Sena do Tamanduá), IR208 (Serra do Cunal) e IR462

(Antônio Pereira) mostra um sentido de cisalhamento para SW. Estudos de orientação

t43

cristalográfica de eixo

"C" de quartzo, realizados em amostra de quartzo-moscovita-

mármore da Pedreira de Antônio Pereira, mostram uma assimetria concordante com os
indicadores mesoscópicos, definindo um movimento de topo para SW.

As dobras mesoscópicas constituem os elementos estruturais mais dificeis para o
enquadramento em um evento tectônico, devido às características geométricas muito

similares entre si. No entanto, algumas famílias são passíveis de enquadramento neste
evento, sendo constituídas por dobras em bainha com caimentos para NE e vergência para

SW, a exemplo do que ocorre nos itabiritos na região de Antônio Pereira. Na Serra do

Chafariz, são encontradas dobras assimétricas, com vergência aparente para WSW,
associadas a uma lineação mineral, oblíqua ao eixo, de atitude 070"125", interpretadas

como parte do acervo deste evento. Outras dobras são mais difíceis de serem
correlacionadas, como aquelas que ocorrem no interior do Sinclinal Dom Bosco e do
Sistema de Falhas do ltacolomi. Embora tais estruturas sejam notáveis pela sua geometria
assimétrica e pela vergência aparente para SSW, elas podem representar feições tectônicas

de outra geração de estruturas, podendo ser explicadas pela rotação dos seus eixos,
tornando-se paralelos às lineações minerais de orientação SE-NW.

O sistema de dobramento, deste evento, constitui-se em uma das feições mais
marcantes do QFe. As megadobras que fazem parte deste sistema são: o Sinclinal Santo

Antônio e o Sinclinal Vargem do Lima.

O Sinclinal Santo Antônio é uma dobra apertada com flanco NE invertido e eixo
com caimento para SE.

A

xistosidade plano-axial possui direção NW-SE e mergulhos

moderados para NE. Localmente, esta xistosidade adquire feições miloníticas com
estruturas S/C

e lineações de estiramento mineral indicando movimento para SW,

compatível com a vergência da dobra, apesar de Dorr (1969) tê-la descrita como uma
estrutura relacionada ao sistema Moeda-Dom Bosco. Dentro desta nova interpretação, o

IM
contendo o
sistema Moeda-Dom Bosco passa a pertencer a uma geração de dobras tardias,

Sinclinal Santo Antônio no seu interior.

O Sinclinal Vargem do Lima é uma estrutura de eixo NV/-SE com vergência
aparente para

sw. A trama interna

apresenta-se transformada pelos eventos subseqüentes.

predominam lineações minerais ESE e cisalhamentos plano-paralelos ao bandamento
composicional, com movimcntos oblíquo-sinistrais. O sinclinal é balizado pelo sistema
Fundão-Cambotas, a NE, e pela Zona de Cisalhamento São Vicente, a SW. A deformação

interna do sinclinal está associada a este sistema de cisalhamento apresentando
componente direcional, sinishal.

A regionali zação deste evento é compatível pela correlação das estruturas da zona
externa do cinturão com as estruturas dos domínios mais internos. Estes domínios estäo
representados, principalmente, por terrenos granito-gnáissicos do Complexo Metamórfico

Mantiqueira, que bordejam a área investigada, a leste, a sudeste e a sul. Nestes terrenos
predominam estruturas de alto ângulo, com componente de cisalhamento direcional,

dextral. O desenvolvimento simultâneo deste complexo sistema de estruturas

de

cavalgamento e cisalhamentos direcionais dextrais é possível sob o regime tectônico

transpressional, segundo a concepção de Sanderson

& Marchini (1984) e Tikoff &

5.3.2.4 e
Teyssier (1994). A descrição estrutural, em detalhe, pode ser encontrada nos itens
5

.3.4. I .

Este cinturão transpressional é parte integrante da história geológica do Cinturão

Mineiro, de idade paleoproterozoica, tal como def,rnido por Teixeira (1985), ou mais
(1969).
apropriadamente, um cinturão de cisalhamento no sentido de Anhaeusser ef ol.

O evento subseqüente é o evento de natureza extensional, responsável pela
formação de megassinclinais e estruturas dômicas, tal como definido por Chemale et al'

(lgg2 e 1994) e Marshak et al. (1992). A superposição destes eventos tectônicos pode ser
é
examinada no Sinclinal Ouro Fino, onde a lineação mineral NE-SW, do primeiro evento,
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dobrada e redobrada pelas fases subseqüentes. Uma discussão detalhada sobre o assunto
encontra-se no item 5.3.4.2.

Infelizmente, não se dispõe ainda de idades radiométricas suficientes para

a

delimitação da duração deste evento tectônico. Entretanto, o limite inferior é marcado pela
idade de deposição das rochas carbonáticas da Formação Gandarela, com valor em torno
de 2.420 Ma (Babinski cl

al., 1991, Tabcla 6). Talvez o melhor balizamento da atividade

tectônica deste evento orogênico seja dado pela idade isocrônica Rb/Sr de 2.249 Ma, com
razão inicial de 0,701732, obtida no Granitóide Tabuões.

A idade-modelo Sm/Nd,

deste

mesmo corpo, forneceu valor de 2.360 Ma, com t¡¡¿ de +0,13, que é interpretada como a
idade de sua extração do manto (Teixeira

& Martins, 1996, Tabela 4.5).

Para o limite superior são disponíveis algumas idades mínimas que balizam o

período de atuação deste evento tectônico. O metamorfismo de contato do Grupo Sabará,

na Serra do Curral, associado ao evento extensional subseqüente, possui uma idade
isocrônica Sm/Nd em torno de 2.100-2.095 Ma (Alkmim et al., 1994, Marshak et al, 1997,
Tabela 4.6).

Um pegmatito intrusivo na Formação Moeda possui idade Pb/Pb de 2.236 ll4la,
interpretada como a idade de sua cristalização. As informações estruturais, geométricas e

cinemáticas, obtidas neste corpo pegmatítico, sugerem que a intrusão tenha ocorrido
durante um evento distensivo. Idade similar foi obtida no Granito Morro da Pedra, pelo
método PbiPb, em K-feldspato, com valor de 2.221Ma (Noce, 1995, Tabela 4.ó).

Além disso, são disponíveis várias idades Rb/Sr entre 2.200 e 2.250 Ma, com
razões iniciais elevadas, indicando um processo de retrabalhamento crustal. Tais idades

foram obtidas em granitos e gnaisses dos Complexos Metamórficos Mantiqueira e Caeté,

e

no Grupo Barbacena (Tabelas 4.2 e 4.5). Uma idade Sm/Nd de 2.250 Ma, obtida no

Granito Ressaquinha, com gNl de

-I

,16, reforça a hipótese de um evento

de
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retrabalhamento cn¡stal neste período, conforme

já assinalado por Teixeira & Martins

(lee6).

Estes dados radiométricos são consoantes com as idades U/Pb de zircões

detríticos, situados na faixa de 2.200 a 2.300 Ma, encontrados em quartzitos do Grupo
Itacolomi (Machado et al.,l99ób). Segundo os autores, este valor corresponde a idade de
um protólito, ainda não identificado, que teria contribuído para a sedimcntação detrítica do
Grupo ltacolomi.

Admitindo-se correta a extensão dos terrenos envolvidos por este evento
tectônico, as condições de metamorfismo reinantes na época eram compatíveis com o grau
metamórfico médio, variando de fücies xisto-verde alto a fácies anfibolito, atingindo fácies

granulito nas partes mais internas do cinturão (e.g. a Cordani et a1.,1980a; Hoefs et al.,
1982;

Müller

et

a\.,1982; Evangelista & Müller, 1986).

Esta proposição implica em um reordenamento dos eventos estruturadores
responsáveis pelo arcabouço tectônico do QFe. Deste modo,

o ciclo

orogênico

Transamazônico passa a ser constituído por dois eventos compressionais e dois eventos
distensivos, alternados. Estes eventos, do mais antigo ao mais novo, são os seguintes: 1)
evento compressional de NE para SV/

[DCTrl];2)

evento extensional de NW para SE

[DETrl], tal como proposto por Chemale et al. (1992 e 1994) e Marshak et al. (1992);3)
evento compressional de SE para NW [DCTr2], de acordo com a proposição de Marshak
et al. (op. cit.) e

Alkmim et al. (1994 e 1996b); 4) evento distensivo de NW para SE, tardio

[DETr2]. A descrição e análise sobre estes eventos tectônicos é desenvolvida, em detalhe,
no item 6.5

6.3. INVERSÃO TECTONICA

SINCLINAL CURRAL

147

A aba sul do Sinclinal Curral, embora situada nos dominios distais dos esforços
tectônicos provenientes de NE, SE e E, apresenta complexidades estruturais similares às
áreas dos domínios internos de um cinturão.

A

inversão tectônica verificada neste

segmento estrutural tem geometrias variáveis ao longo da sua direção. Mostra-se,
moderadamente invertida, sendo de forma regular no segmento a leste da conexão com o

Sinclinal Moeda e, complexamente invertida, no segmento ocidental. Neste último,
verifìca-se o posicionamento de estratos ora normais ora invertidos tectonicamente, com
mergulhos baixos a elevados. As tramas tectônicas são representadas por uma foliação
tectono-metamórfica plano-paralela (Stm") ao bandamento composicional e clivagens e
xistosidades de direção NE-SW inclinadas para SE, compatíveis com os movimentos

dirigidos para NW. Verificam-se, também, retroempurrões das unidades do Supergrupo
Rio das Velhas, para SE, sobre o Complexo Metamórfico Bonfim. Esta situação pode ser
verificada através dos perfis geológicos do segmento oeste da Serra do Curral (q.v. Figura
5.38 p.92a).

As descrições estruturais mais importantes e detalhadas foram realizadas na
região da conexão dos Sinclinais Moeda e Curral. Pomerene (1964) mostrou

a

complexidade estrutural deste segmento e o desenvolvimento da mineralização ferrífera
associada. Pires (1979) e Pires et al. (1993) demonstraram, através de análise geométrica
detalhada dos componentes estruturais, a existência de um dobramento recumbente Curral-

Gaivotas com vergência para NNW. Alkmim et al. (1996b) confirmaram a estruturação

antiformal na conexão Curral-Moeda, atribuindo a sua nucleação à orogênese
Transamazônica com vetor tectônico compressivo de SE para NV/. No segmento oriental

do Sinclinal Curral, Marshak et at. (1992) caracterizaram zonas de cisalhamentos normais

ao longo de toda interface inferior do Supergrupo Minas com as demais unidades
litoestratigráficas arqueanas. Estas estruturas estariam relacionadas ao segundo evento de
deformação Minas, sendo de natureza extensional, o qual promoveu a formação de calhas

sinclinoriais e domos gnáissicos. Inversões localizadas foram observadas, tendo sido
interpretadas como o resultado da compressão E-W.
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Dados adicionais mais detalhados para análise podem ser encontrados nas
contribuições de Hackspacher (1980), Evangelista (1984) e Pires & Godoi (1995), sobre a
estruturação da Serra do Curral, Evangelista et

al. (1992), sobre o metamorfismo

de

contato na região de lbirité, Noce (1995) e Alkmim et al. (1994), sobre estudos isotópicos

no Grupo Sabará. O resumo das principais feições geológicas da Serra do Curral

se

encontra nos vários itens precedentes (q.v. itens 3.3,4.1.6,5.3.3.1, 5.3.5.3 e S.6t).

Com relação ao evento estruturador da Serra do Curral e sua conexão com o
Sinclinal Moeda, a intcrpretação aqui postulada coincide com a de Alkmim et al. (1994

e

1996b), no que se refere à compressão dirigida de SE para NW. Adicionalmente, de
acordo com a proposição tratada item 6.2, este evento sucede a formação de domos e
calhas, e de estruturas extensionais, verificadas nas bordas dos complexos metamórficos.
Entretanto, quanto aos aspectos evolutivos, apresenta-se uma interpretação alternativa que

difere dos modelos vigentes (g¡?. Pires, 1979; Alkmim et al. , 1994 e 1996b).

De acordo com o modelo tectônico aqui proposto, a deformação observada nos
metassedimentos do Supergrupo Minas, relativo ao evento Transamazônico [DCTr2],
processou-se sobre um embasamento rígido, bastante fraturado e irregular, formado por
domos e calhas. Nestas condições,

a

julgar pelo nível estrutural exposto, o estilo tectônico

predominante teve uma participação significativa do embasamento em detrimento do estilo
cutâneo (thin skinned tectonics).

O principal argumento para este fato baseia-se na intensa interpenetração
estrutural com dobramentos e falhamentos associados, evidenciada somente nas conexões

sinclinoriais controladas estruturalmente pelas descontinuidades do embasamento. Isto

se

verifica, não só na conexão Curral-Moeda, mas também na conexão Moeda-Dom Bosco

e

Dom Bosco-Mariana-Santa Rita. Afastado destas regiões, o arranjo estrutural torna-se
mais simples e por vezes monótono.

+

Os números referidos, e os demais que se seguem, correspondem aos Capítulos onde se
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Conforme já documentado nesta tese e assinalado por Endo & Carneiro (1996), as
descontinuidades estruturais do embasamento arqueano possuem as seguintes orientações:
a) N-S, a mais antiga, corresponde a um bandamento gnáissico verificado na maioria dos

complexos metamórficos;

b) NE-SW,

corresponde

à descontinuidade crustal

que

possibilitou o alojamento de vários corpos de granitóides (Tonalito Samambaia, Granito
Mamona, Granito Brumadinho e Granodiorito ltabirito, dentre outros); c) NW-SE,
corresponde à direção associada ao Arqueamento Rio das Velhas, Sinclinal Vargem do

Lima e, possivelmente, à direção de alojamento do Granito Santa Luzia e diques máficos
da região de Bom Sucesso; e d) E-W, corresponde à orientação da Falha do Engenho, dos

corpos de granitóides situados a sul da ârea investigada (Granito ltutinga e Perobas

e

Granodiorito Lavras) e das zonas de cisalhamento situadas no interior do Complexo
Metamórfico Bação (Fotos 21 e22).

Cabe salientar que, o estilo tectônico cutâneo (thin skinned) deve ter prevalecido
nos níveis estruturais superiores, tendo sido anasado pela profunda erosão atuante no QFe
em várias fases de sua história geológica.

Desta forma, durante o evento compressional SE-NW, Transamazônico [DCTr2],
nos domínios do antepaís, o embasamento deve ter desempenhado um papel preponderante

na deformação das rochas supracrustais. Por outro lado, nos domínios adjacentes, em
direção à zona interna, começa a prevalecer uma organização tectônica similar a de um

cinturão de dobramentos e falhamentos com todas as estruturas típicas desta entidade
orogênica (e.g. Sistema de Cisalhamento Fundão-Cambotas e Sistema de Falhas do
Itacolomi, na região de Ouro Preto).

Neste sentido, propõem-se mecanismos adicionais à atuação da tectônica
tangencial de cobertura, como a participação do embasamento, como requisito essencial na
operação da partição deformacional no antepaís. O modelo postulado segue a proposição

encontram as descrições dos dados coletados neste estudo.
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FIGURA 6.2- A- Modelo de Backstop de Byme et al. (1988) modificado. B- Perfil geológico
simplificado transversal à Serra do Curral no seu segmento ocidental (Ver localização na Figura
5.38). 1- Complexos Metamórficos;2-supergrupo Rio das Velhas; 3- Supergrupo Minas;4- Grupo
Sabaná. C- Hipótese de estruturação pré-inversão Serra do Curral.
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de Lowell (1974) em que a tectônica do embasamento seria responsável pela transmissão

da deformação de encurtamento tangencial, dos domínios orogênicos internos para o

interior do antepaís, resultando na reativação de estruturas do embasamento e escape
ascensional de massas.

De acordo com o modelo de Lowell, o componente principal de deformação do
embasamento oorresponderia ao mecanismo de cisalharnento puro, com a elongação

máxima orientada segundo a vertical. Os esforços transmitidos através de blocos do
embasamento propiciariam a reativação de descontinuidades no antepaís.

A deformação

seria concentrada nas fronteiras dos blocos reativados e operando, essencialmente, na
cobertura. O mecanismo visualizado, para estender a compressão tangencial no interior do
antepaís, é aquele proposto por Byrne et al. (1993) e

Willetl et al. (1993), a partir

de

observações realizadas em cinturões compressionais nos prismas de acreção em bacias de

retroarco (Figura 6.2^).

A

deformação verificada nestas seções

é geométrica

e

cinematicamente comparável ao encontrado na Serra do Curral (Figura 6.2El).

No modelo de Byrne-Willett, a transmissão da deformação para a cobertura é feita

através de um bloco rígido denominado backstop. Para a eficiência do modelo,

seguintes condições devem ser preenchidas: a) ao papel

de backstop deve

as

ser

desempenhado por um corpo rígido que suporte elevadas magnitudes de tensão desviadora
e que resulte em pouca ou nenhuma deformação; b) em contraposição, o material da calha

adjacente ao backstop deve ser capaz de acomodar intensidades elevadas de deformação;

c) a condição assumida para a modelagem do processo é de deformação plana, portanto,
sem escape lateral de massas, apenas no sentido ascendente.

As três condições são plenamente satisfeitas pelos dados geológicos disponíveis,

com o papel de backstop desempenhado pelo corpo gnáissico Bonfim, que teria
acomodado pouca ou quase nenhuma deformação durante este evento. Tal fato

é

confirmado pelos dados estruturais levantados no Complexo Metamórfico Bonfim.

l5l
Entretanto, pode-se inferir que a tensão acumulada teria proporcionado, mais efetivamente,

a circulação de fluidos ao longo de

descontinuidades. Neste sentido, os dados

radiométricos marcam a atuação do evento Transamazônico [DTr2], no Complexo
Metamórfico Bonfim, através do reequilíbrio isotópico diferenciado dos sistemas Rb/Sr

e

K/Ar (Carneiro, l992,Tabela 4.1).
Nos metassedimentos teria ocorrido a acomodação de intensidades elevadas de
deformação, em condições de deformação plana, pois, não se reconhecem estruturas

a este evento, feições de extensão segundo a direção ortogonal ao
encuftamento tectônico. As fèições estruturais resultantes deste encurtamento já são
relacionadas

conhecidas na literatura(q.v Marshak et a\.,1992; Alkmim et

al., 1994 e 1996b), tendo

sido descritas nos itens precedentes (q.v. itens 5.3.3.1 e 5.3.3.2).

O modelo de Byrne-Willett para a Serra do Curral considera o hacl<strtp Bonfim
cavalgando o bloco Belo Horizonte, ao longo da Falha do Curral, deformando as unidades
metassedimentares sobrejacentes representadas pelos Supergrupos Rio das Velhas e Minas

(Figura 6.2C). A inversão e dupla vergência tectônica seriam proporcionadas pelo escape
ascensional de massas rochosas mais plásticas (Figura 6.28). Esta propriedade reológica é

mais condizente com os xistos e filitos do Supergrupo Rio das Velhas do que com os
quartzitos do Supergrupo Minas. Em decorrência, os mecanismos de deformação são

também diferenciados, com predomínio do regime Ce fluxo flexural sobre

o

de

deslizamento flexural nos litotipos mais plásticos. Deste modo, a realidade geológica da
Serra do Curral é similar a situação modelada por Byme et

al. (1993).

Este mecanismo pode explicar a transmissão de esforços tangenciais,
proporcionando assim a deformação da cobertura na Serra do Curral, com geração de
complexas relações de estratos normais e invertidos e estruturas de retroempurrões. Nesta

fase, tanto

a Zona de Cisalhamento

Souza Noschese quanto

a Falha do

Curral

experimentaram, diferencialmente, ao longo da direção, uma inversão de movimentos.
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FIGURA 6.3- Mapa geológico simplificado da conexão sinclinorial Cunal-Moeda (Dorr 1969,
Alkmim et at. 1996b) e modelo evolutivo. Legenda: l- Complexos Metamórhcos;2- Supergrupo

Rio das Velhas; 3- Rochas metaultramáficas; 4- Grupo Caraça; 5- Grupo ltabira; 6- Grupo
piracicaba; 7- Grupo Sabará; 8- Grupo ltacolomi; 9- Acamamento em posição normal (l) e
invertido (2); l0- Xistosidade milonítica;11- Lineação mineral; l2- Traço da foliação; l3Símbolos de falhas ou zonas de cisalhamento inversas (l) e normais (Ð; la- Eixo de dobras.
Modelo evolutivo da conexão Moeda-Curral. A- Situação da conexão sinclinorial Curral-Moeda
pós-extensão - [DETrl e pré-inversão - [DCTr2]. As linhas hachuradas representam o contorno

estrutural da calha sinclinorial e as linhas contínuas da formação ferrífera em dois níveis
estruturais. A linha tracejada indica ausência da formação ferrifera na aba norte; B- Esquema
cinemático da conexão Curral-Moeda durante o evento compressional SE-NW - [DCTr2]. asentido de deslocamento de blocos do embasamento; b- sentido de transporte local das rochas
supracrustais; c- dobras assimétricas com padrões em

"S" fF}le"Z" [Fl]; d- falhas direcionais

de

alto ângulo [Falhas da Mutuca e das Gaivotas].

Adicionalmente, na conexão Curral-Moeda, o baclastop Bonfim, juntamente com o
bloco adjacente oriental, transportaram, passivamente, os estratos do Sinclinal Moeda. Este
transporte para NNW teria proporcionado a geração de dobramentos de eixos ENE-V/SIW
e falhamentos N-S, dc alto ângulo, direcionais, sinistrais, com rompimento dos flancos do

sinclinal

(úf Alkmim

et al.,l996b). O rompimento em cada flanco do sinclinal ocorreu

segundo as Falhas da Mutuca

e das Gaivotas, com deslocamentos mínimos,

respectivamente, da ordem de 6,8 e 6,0 Km. Estima-se que o deslocamento mínimo,
provocado pela deformação induzida através do embasamento e transmitida à cobertura,
seja da ordem de 6,5 Km.

A compressão SE-NW, além de gerar dobras e falhamentos na conexão CurralMoeda (Figura 6.3), como resposta da cobertura para acomodar o deslocamento dos
baclcstops para N'W, gera um campo compressivo subsidiario, com movimentos tectônicos

para S-SE. O efeito deste campo resulta no desenvolvimento de falhas direcionais,
sinistrais e dextrais, de orientações WNW e ENE, além de dobras megascópicas com
padrão em "S", na aba leste, e em"Z", na aba oeste (e.g. Wallace, 1960; Pomerene, 1957).

Subsidiariamente, a acomodação do encuftamento NW-SE, na Serra do Curral, se dá

afavés de inúmeras falhas de rasgamento de pequena extensão afetando, principalmente,
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as unidades do Supergrupo Minas. Estas estruturas possuem oricntação geral variando de

NNW

a

NNE e, raramente, NW ou NE.

Este modelo cinemático para a conexão Curral-Moeda, relativo ao evento

[DTr2],

proporciona um melhor entendimento do acervo estrutural, considerando-se os efeitos da
superposição dos eventos tectônicos e o papel das descontinuidades do embasamento.

SINCLINAL MOEDA
O mesmo lènôrneno de inversão tectônica, verificado na Serra do Curral, ocorre
também na aba leste do Sinclinal Moeda, na região situada próxima ao Complexo
Metamórfico Bação ou, simplesmente, bloco Bação. Neste setor, verifìca-se a zona de
maior constrição do Sinclinal Moeda com a inversão atingindo sua maior amplitude. Os
estratos chegam a apresentar mergulhos da ordem de 25o para leste.

O modelo tectônico proposto por Marshak & Alkmim (1989), para explicar esta
feição, consiste no cavalgamento do bloco Bação para oeste.

Os dados estruturais coletados na cobertura e no Complexo Metamórfico Bação
(r7.v.

item 5.3.5.1, Prancha 5.3 p.85a) permitem propor uma interpretação alternativa

semelhante à da Serra do Cunal. No modelo, o escape ascensional de massas promoveria o

cavalgamento de xistos e filitos do Supergrupo Rio das Velhas sobre as unidades do
Supergrupo Minas, promovendo a sua inversão e retrocavalgamento sobre os gnaisses do

Complexo Metamórfïco Bação. A função de backstop seria desempenhada pelo bloco
Bação, com a compressão tangencial dirigida de E para W.

Esta descrição do modelo interpretativo de Byrne-Willett deverá ser testada para

verificar a sua aplicabilidade à realidade geológica da Serra do Curral e Sinclinal MoedaBação (Figura 6.4).
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FIGT RA 6.4- A- Perfil geológlco da Serra do Saboeiro: Aba leste do Sinclinal Moeda e Complexo

Metamórfico Bação. Lege,nda: l- Complexo Metamórfico Bação;2- Supergrupo Rio das Velhas;3Formação Moeda; 4- Formação Batatal; 5- Formação Cauê;

G

Formação Gandarela; B- Relações

de campo mostrando a geometia e cinemática das midades envolvidas; C- Assimetria em
feldspato do tipo
Eru2).

"o",

indicando cisalhamento sinistral do Evento Rio das Velhas (fase sinisûal -
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6.4-

TECToxlcn
A

DE

colocaÇÃo

DE GRANIToS

compreensão dos processos e dos mecanismos envolvidos no transporte e

colocação de magmas graníticos (e.g. Brown, 1994; Petford, 1995; Brown et a|.,1995) é

baseada, principalmente, nos aspectos estruturais resultantes desta trajetória de
movimentos, pois, a colocação fìnal do corpo granítico é função de uma complexa
interação cntrc forças tectônicas c hidrodinâmicas (magma "buoyancy"). Esta linha de
estudo tem se tornado cada vez mais comum na elucidação da dinâmica e cinemática de
corpos gtaníticos (e.g. Hutton, 1988a; Hutton et al. , 1990).

Para melhor entender a importância do controle que estas forças exercem sobre o

transporte e a colocação de magmas graníticos, o procedimento adotado foi o do estudo

dos aspectos deformacionais dos granitos e suas encaixantes. Em geral, as técnicas
utilizadas para o estudo da deformação e estruturação de corpos granitos são as mesmas
daquelas empregadas rotineiramente em análise estrutural.

Entretanto, surgem algumas dificuldades no âmbito da análise estrutural quando
se tratam de corpos pouco heterogêneos e anisotrópicos em escala meso e

micro. Em geral,

os métodos de quantificação da deformação têm pouco sucesso neste tipo de sistema e a

foliação é um tanto quanto controvertida quando se trata da caracterização de sua natureza

e origem. Buddington (1959) reconhece que uma enorme variedade de estruturas

se

manifesta pela movimentação do magma através da crosta e conclui que as observações

refletem apenas o estágio final de colocação do corpo plutônico e não traduzem,
propriamente, os mecanismos envolvidos no seu transporte.

A primeira classifìcação de tramas planares para granitos foi proposta por Cloos
(apud Hutton 1988a), o qual dividiu em duas classes: primarias e secundárias. No entanto,
esta classificação teve que ser abandonada devido às suas implicações genéticas. Hutton

(op. cit.) propõe os termos trama pré-cristalização e trama por plasticidade cristalina.
Paterson et at. (1989) propõem que a foliação observada nos granitóides pode se formar
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por: a) fluxo magmático; b) fluxo submagmático; c) deformação em estado sólido a altas
temperaturas; d) deformação em estado sólido a temperaturas moderadas a baixas. Esta

proposição deriva da constatação de que as foliações nos granitóides podem

se

desenvolver por: a) fluxo durante o transporte; b) colocação diapírica e expansão; c)
colocação durante a deformação regional; d) deformação regional pós-colocação; e)
combinação dos mecanismos anteriores.

Esta é uma etapa da análise estrutural que deverá ser cumprida para atingir o
sucesso na caracterização dos mecanismos envolvidos no transporte e colocação de corpos

graníticos. Outros aspectos estruturais devem ser definidos como a intensidade da
deformação e sua distribuição no corpo plutônico, os indicadores cinemáticos e

a

vorticidade. Para estes procedimentos, utiliza-se a metodologia proposta por Ramsay &
Huber (1987), Passchier et al. (1990) e Simpson & De Paor (1993).

Existem, basicamente, dois modelos de ascensão de magmas graníticos através da

crosta continental. Eles podem atuar individualmente ou em conjunto para

o

estabelecimento do endereço final do material magmático. Estes modelos podem ser por

diapirismo (Bateman, l9S4) e por propagação de fraturas (Clemens & Mawer, 1992). Eles

ocorrem sob condições de uma tensão desviadora diferente de zero devido a uma
imposição tectônica, ou não.

Mecanismos de colocação hnal como balloning, stoping, cauldron subsidence (cf.

Marsh, 1982; Bateman, 1984; Castro, 1987; Ramsay, 1989) não serão abordados neste
trabalho.

6.4.1- DIAPIRISMO

O pré-requisito fundamental para a viabilidade do mecanismo diapírico é que o
material magmático seja menos denso do que as rochas adjacentes, pelo menos na zona de
geração. Paralelamente, o magma deve ser suficientemente fluido para permitir uma
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transferência efetiva de calor para as encaixantes, por convecção (Bateman, 1984; Miller

ø

a/., 1988). É um mecanismo termomecanicamente eficiente e viável para a condução de
magmas graníticos que não dependem de forças externas atuando sobre os mesmos, além
da gravidade. Porém, as evidências diretas que comprovem o modelo são raras (England,

1990). Apesar de ser um mecanismo favorável ao transporte de grandes volumes de
magma através da crosta, ainda perrnanece obscuro como os diápiros iniciam a ascensão

(Clemens, l9S9). O diapirismo, ao contrário dos modelo alternativos, é um processo
litosferico lento (Marsh, 1982). As modelagens matemáticas (Mahon et a\.,1988) mostram
que: a) a velocidade de ascensão é fortemente dependente da reologia e temperatura da
rocha encaixante; b) a velocidade de ascensão varia com a dimensão do diápiro, de tal
modo que, corpos maiores se movem mais lentamente e por um período maior do que os

corpos menores; c) devido a maior quantidade de energia efetiva disponível para

a

ascensão, corpos maiores se movimentam por maiores distâncias.

Segundo Bateman (op.

cit.) alguns critérios podem ser utilizados para

a

caracterização de processos diapíricos, os quais são os seguintes: a) os pluktns diapíricos,

em planta, são em geral circulares ou elípticos; b) possuem foliação concordante com a
encaixanteo sendo intensa no contato, com decréscimo para

o interior do pluton;

c)

tendência circular da foliação nos diápiros sintectônicos; d) lineação com padrão radial ou
tangencial; e) a auréola de foliação deve ser paralela, contínua e contemporânea à intrusão.

Entretanto, todos os critérios propostos por Bateman são passíveis de serem
desenvolvidos por outros mecanismos que não o essencialmente diapírico (e.g. Paterson et

al.,1989). O processo diapírico é de dificil comprovação, mesmo em plutons onde não

se

observa a atuação de outros mecanismos e em áreas consideradas como representantes do

diapirismo (Clemens & Mawer, 1992).

Hutton (1988a) descreve seis modos de transpofte e colocação de magmas
graníticos, todos iniciando pelo destacamento do pluton de sua área fonte a partir de
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processos diapíricos e conseqi.iente propagação através de descontinuidades crustais ou

litosfericas. Vigneresse (1995a) considera o diapirismo como um mecanismo viável
apenas na crosta inferior.

6.4.2. TRANSPORTE POR FRATURAS

O modelo para o transporte de magmas graníticos através de fraturas foi proposto

e desenvolvido por Clemens

&

Mawer (1992). Contudo, este conceito

foi

aplicado

anteriormente por Anderson (1936), Pollard & Johnston (1973), Pitcher & Bussel (1977),
Pollard & Aydin (1988) e Wilshire & Kirby (1989). Clemens & Mawer (op. cit.) propõem
para os magmas graníticos uma ascensão como diques através da propagação de fraturas,

em velocidades elevadas, percorrendo grandes distâncias em períodos extremamente
curtos.

Embora, as fraturas representem uma das estrufuras mais bem estudadas, devido

ao papel fundamental que elas exercem no transporte de fluidos, muitos aspectos
continuam, supreendentemente, ainda pouco conhecidos, como por exemplo, como elas se

iniciam e como elas terminam (Pollard & Aydn, 1988). Entretanto, uma vez produzido o
gerïne de uma fratura, os fatores que controlam a sua propagação estão intimamente

associados ao campo de tensão regional.

O modelo,

largamente difundido,

é

a

amplifrcação da intensidade do campo de tensão em torno da terminação da fratura.

Assim sendo, uma vez formada a fratura, ela capta o magma granítico e inicializa

o movimento de ascensão sob o efeito combinado de duas forças principais. A força
hidrodinâmica(buoyoncy drive), originada pelo contraste de densidade enfre o magma e a
rocha encaixante, é a força motriz de ascensão. O magma em ascensão expandirá em
resposta à descompressão devido ao aumento de volume molar de H2O dissolvido no
líquido magmático (Clemens & Mawer, 1992). A velocidade de transporte estimada, que é
função desses fatores e do tamanho da fratura, é da ordem de 2,57 cm/s.
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6.4.3- ZONAS DE CISALHAMENTO

Além destes dois modelos de ascensão e colocação de magmas através da crosta,
um outro modelo tem sido descrito na literatura. Este modelo consiste na migração de
magmas através de zonas de cisalhamento transcorrentes ou inversas (D'Lemos et al.,

1992; Hutton

& lngram,

1992; Tikoff

& Teyssier,

1992).

A

ascensão de magmas por

condutos sob condiçõcs dc rcgime compressional ainda é pouco entendida e, portanto,
controvertida.

Por outro lado, este mecanismo pode ser viável se f-or considerado o princípio
básico de migração de fluidos, segundo o qual, o "fluido magmático" migra para zonas de

baixa pressão, com a ascensão sendo facilitada pela interação das forças hidrodinâmicas

(buoyancy) com

o campo tectônico regional, criando assim ambientes ou sítios

extensionais (Brown et

al., 1995, Vigneresse,1995a e 1995b). Petford et al.

(1994)

mostram os fundamentos térmicos da dinâmica de fluidos que dão suporte ao mecanismo
de ascensão magmática controlada por falhas e fraturas.

6.4.4- EXEMPLOS GtrOLÓCTCOS DE COLOCAÇÃO

MAGMÁTICA

Os estudos de campo têm demonstrado o controle fundamental exercido pelas
descontinuidades crustais (falhas e zonas de cisalhamento) no transporte e colocação de
magmas graníticos. O processo se realiza tanto em regimes tectônicos extensionais quanto
compressionais, este último associado ao campo de tensão local distensivo. Os seguintes
mecanismos têm sido aludidos na literatura: Guineberteau et al. (1987): Granito Mortagne,

SE da França, preenche estruturas do tipo

pull apart cm

zonas de cisalhamentos

transcorrentes com movimentos opostos; D'Lemos et ol. (1992): geração e transporte de

granitos durante a orogênese transpressiva do Neoproterozoico, no cinturão Cadomiano,

NV/ da França; Hutton (1988b): Granito do Complexo Estrontiano, norte da Escócia,
colocado em uma terminação distensiva associada a falhas transcorrentes dextrais, durante

o evento compressional Caledoniano (435 Ma); Hutton et al. (1990): Granitos do
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Paleoproterozóico, região sul de Greenland, intrusivos ao longo de zonas de cisalhamentos

extensionais ativas; TikoJJ'& Teyssier (1992): Granito de Sierra Nevada, Califórnia,
alojado em Íìaturas do tipo "P", durante a tectônica transpressional do Cretriceo Superior;

Petli¡rd

&

Atherton (1992): Granitóides da Cordilheira Blanca, Peru, colocados

e

deformados ao longo de descontinuidades crustais controladas por falhas transcorrentes.

6.4.s- CONSTDERAÇOES FTNATS

a- A migração de magmas controlada por fraturas e falhas é o modo mais
efìciente de extração de material granítico da área fonte até seu posicionamento fìnal
(Petford et al., 1994; Brown et al., |995;Vigneresse, l995ae 1995b);

b- A colocação de material magmático se dá, essencialmente, em ambientes
distensivos, tanto em condições de regime compressional quanto extensional (Vigneresse,
1995b);

c- O diapirismo como mecanismo de ascensão é bastante controverso, carecendo
ainda de evidências estruturais de sua atuação, sendo um mecanismo eficiente apenas na
crosta inferior (Clemens

& Mawer,

1992; Vigneresse, 1995a).

d- O processo diapírico pode constituir o primeiro estágio da ascensão magmática

em níveis crustais profundos, na base da crosta (Hutton, 1988a), a partir do qual
mecanismos conjugados podem conduzir o magma até a sua posição final (Hutton, 1988b;

D'Lemos et a\.,1992).

6.4.6. GRANITÓIDES DA ÁREA INVBSTIGADA

Os granitóides da área investigada estão agrupados em dois períodos de
ocorrência distintos, um grupo no Neo-Arqueano e o outro no Paleoproterozóico (e.g.
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FIGLTRA 6.5- Mapa de granitóides da área investigada.

A

legenda é a mesma da figura 2.2.

l-

Samambaia;2- Brumadinho; 3- Mamona;4- General Cameiro; 5- Santa Lvzia;6- Ibirité; 7- Caeté:'

8- Serra do Carmo; 9- Ribeirão Pinheirinho; l0- Caio Martins; 1l- Mateus Leme; 12- Itabirito; 13São Gonçalo do Bação; 14- Salto do Paraopeba; 15- Morro da Pedra; 16- Bom Sucesso; 17-

Maranhão;

l8-

Alto

Ressaquinha; 19- Tabuões;20- Ritápolis;21- Lawas;22- Campolide;23- Itutinga;

24- Alto Jacarandá;25- Congonhas;26- Perobas; 27-Petí.
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Heilbron et alli,1989; Romano, 1989; Viana,

l99l;

Machado et al., 1989a

e 1992;

Carneiro, 1992; Quéméneur & Garcia, 1993; Noce, 1995)(Figura 6.5).

GRANITÓI DES NEO-ARQUEANOS
Os granitóides do Neo-Arqueano reconhecidos no Complexo Metamórfico
Bonfim possuem idades l.J/Pb em zircões entre 2.780 a2703 Ma (Carneiro, 1992; Carneiro
et

al.

1993) e estão conffolados, sistematicamente, por descontinuidades de orientação NE-

SW, verticais. Da mesma forma, os diques de granitos do Complexo Metamórfìco Bação
apresentam idades Pb/Pb na faixa de 2.555 Ma (Granito Itabirito) e 2.680 Ma (Granito São

Gonçalo do Bação).

O Granito General Carneiro

parece estar controlado por

descontinuidades N-S, do embasamento mesoarqueano.

Estes granitos e juntamente com os demais situados nos Complexos
Metamórfîcos Belo Horizonte e Caeté (e.g. Romano, 1989; Oliveira & Teixeira, 1990;

Noce, 1995), de mesma variação temporal, têm sido interpretados como manifestações
magmáticas contemporâneas à orogênese Rio das Velhas (Carneiro, 1992; Machado et al.,

1992;Machado & Carneiro, 1992).

Os dados estruturais mostram que os corpos graníticos se encontram
variavelmente deformados, espacial e temporalmente. Mesoscopicamente, os granitóides
mais antigos exibem fraca a intensa foliação milonítica associada a imposição tectono-

metamórfica da orogênese Transamazônica (e.g. Oliveira &. Teixeira, 1990). Por outro

lado, os corpos menores, representados por diques de granitóides, apresentam uma
deformação exibindo padrões de dobramento assimétrico em"Z".

Os dados de campo mostram claramente que as fraturas NE-SW seccionam
foliação gnáissica milonítica N-S, cuja idade mínima estimada é em torno

rJe

a

2.920 Ma

(Carneiro, 1992). A nucleação destas descontinuidades e o alojamento de corpos de
granitóides são fenômenos contemporâneos e foram processados durante o evento

1ól

orogênico Rio das Velhas. As unidades do Supergrupo Rio Velhas exibem, na zona interna
ao cinturão, três fases deformativas neo-arqueanas, desenvolvidas em regime tectônico
direcional, não-coaxial (e.g.Endo et al., 1996; Endo & Carneiro, 1996).

De acordo com os dados estruturais geométricos e cinemáticos propõe-se, para a

nucleação de fraturas na crosta arqueana, o modelo Andersoniano (Anderson,

Wilshire

& Kirby,

l95l;

1989) com o campo compressivo orientado segundo NE-SW. A

evolução de parte destas fraturas prossegue com a abertura de caminhos para ascensão

e

colocação de magmas graníticos. Parece que nem todas as descontinuidades geradas neste
período constituiram endereço final para o alojamento de magmas glaníticos. Por vezes, o

modelo de Riedel (Riedel, 1929,

¡¡¿:

Tchalenko, 1970) é mais apropriado, tendo em vista a

imposição de deformação cisalhante sintectônica à colocação do corpo magmático. Isto

pode ser observado no Granito ltabirito, onde ocorre a manifestação de dobras

e

cisalhamentos com componentes direcionais.

O fraturamento imposto à crosta arqueana e a colocação de magmas graníticos ao
longo dessas descontinuidades são coerentes com a deformação regional do Supergrupo
Rio das Velhas em regime tectônico direcional, dextral.

GRANITÓIDES PALEOPROTEROZÓICOS

Um cinturão de granitos paleoproterozóicos ocorre na porção meridional da área
investigada. Os corpos graníticos apresentam idades isocrônicas Rb/Sr que variam de

2.249 a 1.832 Ma com razões iniciais, em geral, elevadas, indicando processos de
retrabalhamento crustal. Cabe, entretanto, assinalar a presença de razões iniciais de Sr
baixas, de 0,701 a0,702 para o Granitóide Tabuões, e juntamente com e¡q¡ ligeiramente

positivo. Apenas o batólito Alto Maranhão possui análise geocronológica UÆb em zircão

com idade de 2.124 Ma (Noce, 1995). Presume-se que os granitos componentes deste
cinturão estejam associados à granitogênese do evento orogênico Transamazônico.
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O trend

estrutural regional das unidades do Grupo Barbacena e Complexo

Metamórf,rco Mantiqueira, segundo as direções NE-SW e E-W, vertical, controlam o
posicionamento tectônico dos corpos graníticos deste cinturão. Pelo menos nos corpos

mais internos ao cinturão observa-se a concordância cinemática com as rochas da
encaixante. Os indicadores de cisalhamento mostram a imposição de um forte componente

direcional, dextral, verificado nos batólitos de Lavras, Alto Maranhão, Campolide,
Ressaquinha e Brás Pires.

MODELO TECTÔNICO

O modelo tectônico geral para a granitogênese do Cinturão de Cisalhamento
Mineiro é, segundo Noce (1995), resultado da subducção de SE para NrJ/, seguida de uma
colisão transamazônica ocorrida por volta de 2.065 e 2.035 Ma. Entretanto, os dados
estruturais coletados ao longo de todo o cinturão, aliados aos dados geocronológicos,
permitem propor uma hipótese altemativa ao modelo colisional frontal.

Estruturalmente, há fortes evidências de que as descontinuidades NE-SW e E-W

serviram de condutos para migração de material magmático através da crosta em um
regime tectônico direcional, dextral.

A

geração de sítios extensionais necessários ao

alojamento do magma, neste campo regional compressional, é mecanicamente compatível
em contextos geodinâmicos convergentes

(c/ Doglioni,

1995).

Assim, o modelo tectônico proposto p¿ua a colocação dos granitóides do Cinturão

de Cisalhamento Mineiro, no bloco Barbacena (q.v. Figura

6J8 - p.l72a),

levou em

consideração os seguintes fatores, cronologicamente inter-relacionados: a) a idade desta
granitogênese, cujo melhor referencial de idade é o batólito Alto Maranhão, com

2.l24Ma

(Noce, 1995); b) a idade do metamorfismo de contato do Grupo Sabará, na região de
Ibirité, dada pela isócrona do sistema isotópico Sm/l.ld de 2.100-2.095 Ma (Alkmim et al.,
1994; Marshak et al. , 1997); c) a idade máxima de deposição do Grupo Sabará, na Serra

do Curral, dada pela idade UÆb de zircão, sobre a concórdia, de 2.125 Ma (Machado

a
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al.,

1996b); d) a idade Pb/Pb do Pegmatito do Salto de Paraopeba de 2.236

M4

interpretada por Noce (1995) como a melhor estimativa para a idade de cristalização ou de

ajuste metamórfico; e) a imposição de cisalhamentos de componente dextral nos
granitóides;

f)

deformação não-coaxial direcional, dextral, em todo

o segmento do

Cinturão Mineiro, inclusive ao longo do Lineamento Jeceaba-Bom Succsso; g) o evento
tectônico Transamazônico [DCTrl] com vetor compressivo dirigido de NE para SW. Além
disso, este modelo tectônico contempla uma fase crustal distensiva (dilatittnal).

6.s- EVENTOS TECrÔn¡lCos Do NEO-ARQUEANO

O registro do evento deformacional mais antigo da área investigada encontra-se
preservado no Complexo Metamórfico Bonfim. De acordo com os dados geocronológicos

obtidos por Carneiro (1992) nos Gnaisses Alberto Flores, deste Complexo, um evento
tectono-termal significativo ocorreu por volta de 2.920 Ma, denunciado pela idade do
núcleo de um ztrcão. O seu sobrecrescimento tem uma idade concordante de 2.772 Ma e a
sua discórdia atinge a concórdia em 3.280 Ma. Trata-se do evento tectono-termal Rio das

Velhas, com auge metamórfico em2.772 Ma. O evento anterior (pré-Rio das Velhas) teria

ocorrido por volta de 2.920 Ma (Cameiro, 1992, Tabela l).

As características geométricas e cinemáticas do arcabouço estrutural dos Gnaisses

Alberto Flores (q.v. item 5.3.3.1) permitem inferir a sua evolução associada a um regime
tectônico de componente direcional, sinistral (q.v. item 5.3.3.4,

El). Embora

não hajam

critérios geocronológicos seguros, os dados estruturais denunciam uma possível extensão
deste evento nos domínios dos gnaisses do Complexo Metamórfico Bação (q.v' itens
5.3.5.1 e 5.3.5.4), pois esses gnaisses exibem uma deformação predominante mais antiga"
com componente de cisalhamento direcional, sinistral(q.r. item 5.3.5.1).

Além disso, um mobilizado migmatítico oriundo da zona de charneira em dobras
dos gnaisses do Complexo Metamórfico Belo Horizonte forneceu idades U/Pb em zi¡cões
de 2.860 e 2.922 Ma, com este último valor correspondendo a uma idade herdada (Noce,

t&
1995). Estes dados sugerem que as condições deformacionais do Complexo Metamórfico

Bonfim podem ter perdurado por longo período em uma vasta extensão de crosta
continental arqueana, desde o fìnal do Mesoarqueano até o início do Neo-Arqueano.

6.5.I. EVENTO RIO DAS VELHAS
O evento tectono-metamórfico do Arqueano melhor caracterizado é o evento Rio

das Velhas, conforme a proposição de Carneiro (1992) e Carneiro et ctl. (1993).
Corresponde a um evento marcado por intenso fraturamento seguido de intrusões
magmáticas de natureza cátlcio-alcalina e toleítica, contemporâneas ao metamorfismo que

afetou a crosta siálica antiga e as unidades do Supergrupo Rio das Velhas (Thorpe et al.,
1984; Romano, 1989; Machado et

al.,l989a e 1992 Carneiro,

1992; Chemale et

a|.,1993;

Noce 1995 - Tabelas 1,2,6). De acordo com estes dados, juntamente com os obtidos neste
trabalho, verificam-se três intervalos de ocorrência de magmatismo granítico: lo) entre

2.780 a 2.730 Ma (Tonalito Samambaia, Granodiorito Mamona, Granodiorito Caeté,
Granito Mateus Leme); 2o) entre 2.712 a 2.682 Ma (Granito Brumadinho, Granito São
Gonçalo do Bação, Granito General Cameiro, Granodiorito Ibirité e Granito Santa Luzia);
3o) entre 2.612 a 2.555

Ma (Granito Salto do Paraopeba, Granodiorito Caio Martins

e

Granito ltabirito).

Chemale et al. (1994) identificaram no Supergrupo Rio das Velhas, a sul do QFe,
tramas essencialmente Arqueanas com lineação mineral subhorizontal, denunciando o

caráter transcorrente da orogênese Rio das Velhas. No presente estudo foram
caracterizados três eventos de deformação de idade arqueana, identificados nas unidades

do Supergrupo Rio das Velhas, do mais antigo para o mais novo, da seguinte forma (q.v.

[El e E2]:a) cisalhamento direcional, dextral - [Ervl]; b)
direcional, sinistral - [Erv2]; c) cisalhamento direcional, dextral - [Erv3].

itens 5.3.5.1,5.3.5.2 e 5.3.5.4
cisalhamento

Esta proposição segue, fundamentalmente, o modelo proposto por Endo

(lee6).

&

Carneiro
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EVENTO RIO DAS VELHAS [Ervll - DEXTRAL

A inversão da Bacia Rio das Velhas se processou

sob regime tectônico

transpressional, com componente de deslocamento direcional, dextral. O registro-tipo
deste evento neo-arqueano, preservado no QFe, se encontra nos arredores do Corpo

Dômico Bação, tanto nas unidades do Complexo Metamórfico quanto no Supergrupo Rio
das Velhas. O plutonismo associado a esta invcrsão tectônica foi responsável por intrusões

magmáticas cálcio-alcalinas e toleíticas acomodadas ao longo de fraturas crustais
sintectônicas NE-SW e rupturas N-S. Segundo a interpretação de Endo & Carneiro (199ó),

[Ervl] teria perdurado até a volta de 2.700 Ma. Os
autores caracterizaram por dois episódios magmáticos processados em regime
este evento tectono-metamórfico

transpressional, dextral: o primeiro, em torno de 2.780 Ma, e o segundo, de 2.700 Ma-

A influência

deste evento tectônico se estende até a porção meridional do

Complexo Metamórfico Bonfim (q.v. item 5.3.2.2 [E1]), sendo registrada, possivelmente,
nos litotipos do Grupo Barbacena (q.v. item 5.3.2.2 tE2l).

EVENTO RIO DAS VELHAS [Erv2l - SINISTRAL
O evento subseqüente se desenvolveu também em regime transpressional, com
componente de deslocamento plano-paralelo ao anterior, porém, com sentido direcional,

sinistral. Igualmente, o registro-tipo deste evento é encontrado nos arredores do Corpo

Dômico Bação, estendendo-se a norte, a nordeste e a leste do mesmo, bem como nas
porções internas da Anticlinal de Mariana.

A

segunda fase de fraturamento da crosta

arqueana ocorre ainda durante este evento, denunciado através da estrutura que,
posteriormente, resultou no Arqueamento Rio das Velhas (q.v. item 3.3, Dorr, 1969), pelo
enxame de diques máficos de orientação NW-SE, da região de Lavras, com idades Sm^ld

de 2.658+44 Ma (Pinese, 1997) e, possivelmente, pelas calhas de orientação NW-SE,
receptáculos para deposição dos sedimentos clásticos do Grupo Maquiné, além de
descontinuidades de orientação E-W.
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Na porção meridional do Complexo Metamórfico Bonfim (q.v. item 5.3.2.2

tEll)

observa-se a influência deste evento tectônico sinistral, bem como nos litotipos do Grupo
Barbacena (q.v. item 5.3.2.2 tE2l).

Não há, até o momento, registro de plutonismo granítico relativo a este evento
tectônico. Os dados U/Pb em zircões detríticos revelam uma queda abrupta na freqüência
de ocorrência de zircões com idades mais jovens que 2.650 Ma (Noce, 1995).

BVENTO RIO DAS VELHAS [Erv3l - DEXTRAL
O evento tectono-deformacional [Erv3] de componente direcional, dextral, ocorre
nas unidades do Supergrupo Rio das Velhas e no Complexo Metamórfico Bonftm, tendo

sido desenvolvido em condições de deformação não-coaxial e em regime ruptil-dúctil de
cisalhamento. Os planos de cisalhamentos são plano-paralelos à foliação pré-existente e
associam-se a intrusões de diques de pegmatitos e veios de quartzo (q.v. item 5.3.3.1).

No Complexo Metamórfico Bação ocorrem plutons e diques graníticos (q.v.
Granito ltabirito, itens 5.3.5.2,5.3.5.4 [E4]) com idades de 2.567 e 2.555 }vla,
respectivamente (q.v. item 4.2.1,B.R27 e BRZS). Estes corpos se colocaram ao longo de

descontinuidades NE-SW e se encontram cisalhados e dobrados em regime direcional,
dextral.

Se estas manifestações são eventos correlacionáveis, é plausível considerá-los

como fenômenos associados à inversão tectônica da Bacia Maquiné, os quais refletiriam os
processos tardios de consolidação da plataforma arqueana. Uma vez confirmada esta
hipótese, então os registros magmáticos e estruturais do Complexo Met¿mórFrco Bação se
encontravam em níveis crustais mais profundos do que os segmentos adjacentes.

Esta aparente incongruência no nível estrutural entre as duas unidades pode ser

explicada pelo soerguimento do Complexo Metamórfico Bação e rebaixamento

das
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unidades do Supergrupo Rio das Velhas durante o evento extensional Transamazônico

[DETrl ].

6.5.2-TECTONICA NEO-ARQUEANI:

SÍ¡¡rrsE

E CONSIDERAÇÕBS

ntNntS

A caracterização completa deste sistema transpressional está além do escopo do
prescnte cstudo. Entretanto, dcntrc os rcgistros deformacionais, algumas feições
denunciam, em termos qualitativos, a evolução do cinturão orogênico Rio das Velhas
como tendo sido controlado pelo regime deformacional transpressional. Assim, de acordo
com a concepção de sistemas transpressionais

(y'

Sanderson

& Marchini, 1984; Tikoff &

Teyssier, 1994) são as seguintes as feições que denotam o caráter transpressivo do cinturão

Rio das Velhas: a) zona transpressional é vertical, sendo balizada por blocos rígidos.
Possui orientação N-S; b) o papel de blocos rígidos pode ter sido desempenhado pelo

bloco Bonfim, situado a oeste, e talvez pelo bloco Santa Bárbara, situado a leste; c)
estruturas de transposição, presentes nos estratos do Grupo Nova Lima, sugerem que esta

zona transpressional acomodou significativo encurtamento na direção horizontal

e

extensão na vertical. Durante este evento, o corpo dômico Bação experimenta a sua

primeira fase de deslocamento ascensional; d) variação de volume

(l+^v)

do sistema,

conforme indicado pelo plutonismo granítico posicionado tanto em posição oblíqua quanto
paralela aos planos de fluxo N-S. Além destas feições transpressivas do cinturão orogênico

Rio das Velhas, soma-se o caráter não-coaxial da deformação, confirmadas pela
inexistência de paralelismo entre os eixos dos elipsóides de deformação instantâneo

e

hnito.

Deste modo, a evolução crustal neo-arqueana do Quadrilátero Ferrífero e áreas

circunvizinhas, associada ao ciclo orogênico Jequié, é resultado de três eventos tectonodeformacionais sucessivos desenvolvidos em regime transpressional, segundo o mesmo

plano de fìuxo N-S. Os componentes de cisalhamento direcionais, não-coaxiais, destes
eventos são clextral -

[Ervl], sinistral - [Erv2] e dextral - [Erv3], conforme já proposto por
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FIGURA 6.6- A- Esquema de perfil estrutural após o evento Rio das Velhas. CMBÊ Complexo
Metamórfico Bonfim; CMB- Complexo Metamórfico Bação; CMSB- Complexo Metamórfico
Santa Bárbara. B- Modelo de deformação do Supergrupo Rio das Velhas durante a fase dextral -

[Ervl]. a- blocos rígidos (bloco Bonfim,

a oeste e bloco Santa Barbara, a leste); b- traço da foliação

milonítica; c- pontos tríplices de fol:ação no sentido de Brun & Pons (1981) e Brun et al. (1981);d-

vetor compressivo do sistema transpressional; e- componente de extensão vertical na zona de
cisalhamento transpress ional.
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Endo er al. (1996b). O primeiro evento, de caráter dextral, foi o mais intenso, tendo sido
acompanhado pelo auge do metamorfismo nas unidades dos Grupos Nova Lima e Quebra
Osso e pelo plutonismo granítico cálcio-alcalino no QFe (e.g. Carneiro,1992; Noce 1995).

Em conseqüência, o quadro tectônico durante o Neo-Arqueano, na sua primeira
fase transpressiva, pode ser esquematizado conforme mostra a figura 6.6. Hipoteticamente,

os blocos rígidos do sistema transprcssional cstão representados, em parte, pelos blocos

Bonfim e Santa Bárbara, com o bloco Bação se comportando como um corpo deformável
plasticamente (Figura 6.6). Deste modo, os dados tectono-estruturais aqui obtidos
reforçam a proposição de Carneiro (1992), segundo a qual o evento Rio das Velhas foi o

primeiro evento orogênico que atuou no ¡4reenstone Rio das Velhas (Grupos Nova Lima
Quebra Osso), entre 2.780 a2.700

e

N4.a.

Uma questão decorrente do panorama evolutivo proposto neste trabalho
relaciona-se ao signifîcado geológico dos eventos tectono-deformacionais de componentes

sinistral - EwZ e dextral - Erv3, aqui caracterizados. Duas hipóteses podem ser levantadas:
lo) existência de eventos "progressivos" relacionados à orogênese Rio das Velhas, cujos
processos tectono-deformacionais teria afetado as unidades do Supergrupo Rio das Velhas

(Grupos Nova Lima, Quebra Osso e Maquiné), ou 2o) existência de eventos distintos
relacionados ao processo geológico constitutivo do Grupo Maquiné.

A primeira hipótese remete a questões

como a existência de condições

operacionais particulares, favoráveis à atuação de processos geológicos na crosta arqueana
capazes de gerar mecanismos deformacionais com alternância de cinemáticas revertidas.

Respostas para este tipo de questão são ainda desconhecidas, pois, a construção de

edifìcios orogênicos implica necessariamente na existência de um campo de tensão nãooscilante.

A segunda hipótese estaria relacionada à tectônica formadora e deformadora das
unidades componentes do Grupo Maquiné. Os dados geológicos disponíveis na literatura
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compatíveis com esta alternativa são: a) fraturamento da crosta arqueana denunciado pela

intrusão de enxame de diques máficos com orientação NW-SE, indicando idades
isocrônicas Sm/Nd de 2.658+44 Ma (Pinese, 1997, Figura 1.2); b) a associação
petrotectônica do Grupo Maquiné é interpretada por Dorr (1969) como sendo de origem
molássica, contendo seixos de formação ferrífera depositados em discordância angular

sobre as unidades do Grupo Nova Lima. Exceto na borda leste do QFe, região de
Camargos, onde o Grupo Maquiné está em contato direto com os gnaisses do Complexo

Metamórfico Santa Bárbara (cf. Don,1969;Lima et a1.,1972;Baltazar & Raposo, 1993);

c) o trend estrutural das unidades do Grupo Maquiné é NW-SE; d) rejuvenescimento
isotópico do sistema Rb/Sr nos gnaisses do Complexo Metamórfico Belo Horizonte,
resultando idades isocrônicas em torno de 2.619-2.630 Ma (Noce, 1995, Tabela

a.\;

e)

distúrbios no sistema isotópico Pb/Pb em gnaisses e granitóides do Complexo
Metamórfico Campo Belo, região de F'ormiga, com idade isocrônica de 2.650+54 Ma
(Teixeira et al,1996), ou ainda em galenas de depósitos auríferos na região de Nova Lima,
com idades concentradas entre 2.574-2.551 Ma (Thorpe et al., 1984, Tabela 4.6); f) lasca

tectônica de anfibolito no distrito ferrífero de ltabira com idade isocrônica Pb/Pb de
2.660+27 Ma, sendo interpretada como atividade metamórfica arqueana em condições de
fácies anfibolito (Olivo et

al, 1996, Tabela 4.6); g) manifestação de plutonismo granítico

nos Complexos Metamórficos Belo Horizonte (Romano, 1989-Tabela 4.2), Bonfìm (Noce,

1995-Tabela 4.1) e Bação (Delhal

& Demaiffe,

1985-Tabela 4.3 e neste trabalho-Figuras

4.2,4.3,4.10), no intervalo de2.612 a2.555 M'a.

Estas evidências sugerem que a crosta arqueana

foi

submetida a esforços

distensivos segundo a direção NE-SW, cuja ruptura propiciou a ascensão e colocação de
magmas básicos ao longo de descontinuidades NW-SE, por volta de 2.660 Ma. Em
decorrência deste processo de colapso crustal, segue-se a formação de calhas com início da
sedimentação Maquiné. O regime tectônico desta fase, conforme discutido anteriormente,

corresponde ao de um sistema transpressional com deslocamento direcional, sinistral

[Erv2]. A fase subseqüente envolve a inversão tectônica da Bacia Maquiné, em regime
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transpressional, dextral [Erv3], culminando com o plutonismo granítico sintectônico. Com
base nos elementos tectônicos aqui discutidos considera-se que, ao

final do ciclo Jequié,

entre 2.615 e 2.550 Ma, a orogênese Maquiné foi o evento responsável pela consolidação
da

p

lataforma arqueana.

Esta interpretação, embora fundamentada em um conjunto de dados
independentes, porém harmônicos entre si, sua confirmação definitiva fica na dependência

de investigações adicionais, principalmente com relação aos aspectos estratigráficos,
estruturais e geocronológicos do Grupo Maquiné.

6.6- EVENTOS TECTONTCOS DO PALEOPROTEROZ;OI;CO

A compreensão dos processos e produtos tectônicos do Paleoproterozóico, da
região em foco e áreas circunvizinhas, tem evoluído significativamente no últimos anos a

parth de estudos geocronológicos e tectônicos (e.g. Dorr, 1969; Teixeira, 1985; Marshak

& Alkmim,

1989; Marshak et al., 1992; Chemale et a|.,1992

1992; Hippertt et a\.,19921' Cameiro, 1992;

Alkmim

et

e 1994; Endo & Nalini,

al.,1994; Noce, 1995).

O cinturão orogênico transamazônico, situado na borda meridional do Cráton do

São Francisco, designado Cinturão Mineiro,

foi proposto por Teixeira (1985)

para

representar a região de retrabalhamento das unidades Arqueanas e locus de plutonismo

granítico. O contorno deste cinturão orogênico está adquirindo limites cada vez mais
precisos (e.g. Teixeiraet

Raposo,

l99l; Viana,

al.,l987a; Heilbron et alli,1989; Quéméneur & Vidal,

1991; Noce, 1995; Figueiredo

1989;

& Teixeira,1996) e se encontra

emparelhado ao Cinturão Atlântico (Fyfe & Leonardos, 1974).

Apesar da complexidade tectônica e estrufural deste cinturão orogênico, tem sido

considerado um modelo global de deslocamento convergente frontal, com sistemas de
cavalgamentos predominando no seu arcabouço estrutural (e.g. Padilha, 19931' Noce,

1995). Subsidiariamente, estruturas com deslocamentos direcionais, de alto ângulo,

e

t7l
cinemáticas dextrais e sinistrais, têm sido descritas no Cinturão Atlântico

l99l; Viana, l99l;Brandalise, l99l;

(c/

Raposo,

Baltazar & Raposo, 1993).

Nos domínios do Quadrilátero Ferrífero, o ciclo Transamazônico consiste de uma
sucessão de eventos tectônicos compressionais e extensionais superpostos (Marshak et al.,
1992; Chemale et al.

,

1992;

Alkmim et al, 1994). Conforme proposto neste trabalho, e já

referido no item 6.2, o ciclo orogênico Transamazônico compreende os seguintes eventos
tectono-deformacionais: a) evento compressional com campo tectônico dirigido de NE
para SW

[DCTrl],

de natureza transpressional, dextral; b) evento extensional com campo

[DETrl]; c) evento compressional com campo tectônico
dirigido de SE para NV/ [DCTr2], de natureza transpressional, sinistral; e) evento

tectônico dirigido de NW para SE

distensivo com campo tectônico orientado para SE [DETr2].

EVENTO TRANSAMAZONICO NE=+SW [DCTrl

I

Este evento foi responsável pela inversão tectônica da Bacia Minas com o campo
de esforços regionais orientado de NE para SW.

O domínio externo do cinturão orogênico transamazônico tem como área-tipo o
Quadrilátero Ferrífero. A identidade deste cinturão foi estabelecida a partir dos indicadores

de transporte tectônico e critérios de superposição estrutural, auxiliados por dados
geocronológicos. Estas feições incluem lineação de estiramento mineral, foliações S/C,
dobras em bainha, dobramentos em escala mesoscópica a megascópica (Sinclinais Vargem

do Lima e Santo Antônio). Os dados estruturais estão descritos nos itens 5.3.4.2 fNúcleos

2,3,4,6,7f,5.3.4.3 [E2] e 5.3.5.3. O registro da manifestação deste evento foi
identificado em vários núcleos isolados, amplamente distribuídos no QFe (q.v. Figura 6.1,

p.l4la). A intensidade da deformação diminui para os setores ocidentais do Quadrilátero
Ferrifero. O cisalhamento plano-paralelo aos esfiatos constitui o principal mecanismo de

t7z

deformação, concentrando-se nos níveis reologicamente favoráveis, como itabiritos e

filitos.

Nas faixas marginais do domínio interno ao cinturão predominam estruturas
teotogênicas dúctcis de alto ângulo com cinemática direcional, dextral. O cinturão de
cisalhamento possui orientação N-S, a leste, NE-SW, a sudeste e E-W, a sul da área
invcstigada. Esta cntidadc cstrutural sc ajusta ao dcnominado Cinturão Mineiro de Teixeira

(1985) o se encontra emparelhado ao Cinturão Atlântico de Fyfè

&

Leonardos (1974), que

representa azona interna do cinturão orogênico transamazônico.

Os melhores registros deste evento são as Zonas de Cisalhamento Cipotânea e
Dom Silvério e a Zonade Inflexão de ltutinga (q.v. itens 5.3.2.1[El], 5.3.2.4 [Subdomínio

N-S-direcionall e 5.3.4.1). Além disso, as seguintes feições subsidiárias completam o
arcabouço estrutural: a) cisalhamentos de componente dextral em ortognaisses fìnos no
domínio do Grupo Barbacena (r7.v, item 5.3.2.2 [E3]); b) cisalhamento direcional, dexhal
em unidades do Supergrupo Minas, na Serra de Bom Sucesso - Lineamento Jeceaba-Bom
Sucesso (q.u.

item 5.3.2.2); c) estruturas de cavalgamentos para SW no bloco do

Subdomínio NW-SE (17.v. item 5.3.2.4): d) componente de cisalhamento dextral no batólito

Alto Maranhão (q.v. item 5.3.2.2, Figura 6.7); e) possivelmente, o componente dextral do
Lineamento Congonhas.

As relações de campo demonstram que as estruturas de cavalgamento

e

cisalhamentos direcionais foram desenvolvidas simultaneamente podendo ser interpretadas
como resultado de uma deformação progressiva em regime transpressional, dextral.

Os dados geocronológicos (Tabelas 4.5 e 4.6) apontam p ara esta deformação uma

idade máxima Sm/Nd de 2.250 Ma e

t¡¿

negativo do Granito Ressaquinha (Teixeira &

Martins, 1996) e mínima de 2.100-2.095 Ma, correspondente a idade do metamorfismo de
contato do Grupo Sabará (Alkmim et al., 1994: Marshak et al., 1997). Esta interpretação é
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FIGURA 6.7- A- Mapa tectônico esquemático do evento

-

[DCTrl]. Legenda: As setas
menores indicam o sentido de fluxo local e as maiores o
transporte tectônico; Linhas Hachuradas: Traço e trend
Transamazônico NE-SW

geral da foliação milonítica, de orientação vertical, do

Cinturão de Cisalhamento Mineiro; SVL- Sinclinal
Vargem do Lima; ARV- Arqueamento Rio das Velhas
resultante, possivelmente, do efeito do deslocamento
inverso de falha do embasamento; SSA- Sinclinal Santo

Antonio; LJBS- Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso: Zona de Transferência; ZT- Zona

de

Transcorrência inferida; c- Vetor compressivo do sistema transpressional. Obs. No Sinclinal Ouro
Fino e Serra do Curral as direções de fluxo foram restauradas a partir dos dados das figuras 5.37 e

5.57. B- Modelo tectono-estrutural para a instalação de granitóides ûansamazônicos durante o

DCTrl. Legenda: l- granitóides;2- direção da foliação gnáissica;3- sentido do campo
distensivo do sistema transpressional;4- sentido de transporte tectônico do evento DCTrl. APevento

limite aproximado do "antepaís" Transamazônico (Cráton Paramirim); CMB-

Complexo

Metamórfico Bação; LC- Lineamento Congonhas; LV- Lavras; CG- Congonhas; OP- Ouro Preto;
BH- Belo Horizonte.
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corroborada pelas idades isocrônicas Pb/Pb de 2.236 Ma obtidas no granitóide intrusivo na
Formação Moeda e2.227 Ma, no Granito Morro da Pedra (Noce, 1995), e Rb/Sr de2.249

Ma, no maciço granitóide Tabuões (Teixeira

& Martins, 1996).

Söllner et

al.

(1991)

mostram idades U/Pb em zircã,o variando de 2.176 a 2.220 Ma (intercepto superior), em

granulitos e charnoquitos dos Complexos Juiz de Fora e Paraíba do Sul, ao longo do
transecto Barbacena-ltapemirim. Machado

et ul. (1996a) determinaram em

rochas

gnáissicas de alto grau metamórfico do Cinturão Atlântico, na região de Volta Redonda RJ, pelo método U/Pb em zircão, idades de cristalização no intervalo entre 2.134 a 2.185

Ma (intercepto superior).

A figura 6.78 mostra o modelo tectônico de colocação de granitóides
transamazônicos no bloco Barbacena ao longo de sítios extensionais associadas

à

reativação de descontinuidades arqueanas sob regime cinemático transpressional, dextral.
Este bloco, delimitado pelo Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso

- LJBS e pelo Lineamento

Congonhas (Figura 6.78), concentra o maior volume de granitóides transamazônicos da

área investigada. O conjunto destes corpos inclui: Alto Maranhão, Ressaquinha, Brás
Pires, Campolide, Tabuões, Itutinga, Lavras, Ritápolis e Perobas (r7.u. Figura 6.5, p.l59a).

Neste evento, o LJBS se comportou como uma zona de transferência no sentido de
McClay (1972).

Em termos regicnais, esta situação geológica pode ser correlacionada ao evento
Transamazônico com transpotre para sul caracterizado por Dussin (1994), na região central

da Cordilheira do Espinhaço. Nesta região, as lineações de estiramento N-S se acham
preservadas pelo sistema de cavalgamentos do ciclo orogênico Brasiliano com vergência
para oeste.
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EVENTO TRANSAMAZONICO NW=+SE [DETrll

Este evento

foi responsável pela formação de megassinclinais

e domos gnáissicos

do QFe, tal como proposto por Chemale et al. (1992) e Marshak et al. (1992), além de
bacias sedimentares.

Os dados estruturais deste evento distensivo incluem a Zona de Cisalhamento
Moeda Bonfim (q. v. itens 5 .3.3

.

I

e 5 .3.3.3 [E6]), a Zona de Cisalhamento Souza Noschese

(q.v, itens 5.3.3.2 e 5.6), a Falhado Cumal (q.v. itens 5.3.3.2 e 5.6), a Falha do Engenho

em sua fase de deslocamento normal (q.v.item 5.3.4.1) e as omissões de estratos nos
Supergrupos Rio das Velhas e Minas (q.v. itens 5.6 e 5.6.1). Assim, como corolário, tem-

se na história evolutiva da Falha de Água Quente uma fase de deslocamento normal
associada a este evento distensivo (Figura 6.8). Estas feições estruturais vem constituir um

sistema tridimensional capaz de promover o ajuste necessário ao equilíbrio no balanço de
massas do QFe.

Do exposto, conclui-se que o arcabouço estrutural do Quadrilátero Ferrífero foi
moldado, basicamente, por quatro falhas normais transcrustais, com sentidos de mergulho
centrípetos, que promoveram o rebaixamento das unidades do greensto,ne Rio das Velhas e

Minas e propiciaram sua preservação dos ciclos erosivos subseqüentes. Esta conftguraçÍfo,
corresponde a fossa tectônica ou "tumba ¿rcaica" da região central de Minas Gerais
referida por Guimarães (195

l, p239). Em conseqüência disso, a magnitude de ascensão -

soerguimento - do corpo dômico Bação foi menor que os dos domos situados na lapa das
falhas transcrustais.

Os indicadores cinemáticos daZona de Cisalhamento Moeda-Bonfim associados
à direção de magnitudes de deslocamento crescentes no sentido sudeste, deduzidos a

partir

da análise de estratos consumidos tectonicamente (q.v. itens 5.6 e 5.6.1), mostram uma
região de maior subsidência localizado na porção SE do QFe.
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Os registros isotópicos demonstram que neste período processou-se um vigoroso

episódio de soerguimento crustal de blocos do embasamento Arqueano associado ao
colapso extensional. O conjunto de dados isotópicos dos Complexos Metamórficos Campo

Belo e Bonfim (Tabela 4.1 e 4.7) evidenciam que estes terrenos iniciaram um processo de
resfriamento crustal, ultrapassando a temperatura de bloqueio do sistema isotópico K/Ar

em hornblendas em torno de 510"C, por volta de 2.160-2.140 Ma, prosseguindo
continuamente até 1.930 Ma. Neste intervalo, a ourva de resfriamento elaborada por

Teixeira et al. (1985) para a região do Complexo Metamórfico Campo Belo mostra uma
taxa de resfriamento estimada de I "CMa-t . Após este evento, o bloco Campo Belo-Bonfim

estabilizou-se definitivamente, conforme atestado pelas idades K/Ar transamazônicas em

biotitas. Esta interpretação é corroborada pelos dados estruturais obtidos na Pedreira Boa
Vista, região de Itaúna (IR 402), onde prevalecem os indicadores de cisalhamento dúcteis
com deslocamentos normais para SE (Tabela 4.7). Adicionalmente, a auréola metamórfica

do Grupo Sabará, na região de Ibirité, resultante deste evento tectônico possui idade
SmAfd por volta de 2.100-2.095 Ma (Alkmim et al. , 1994; Marshak et al. , 1997).

BVENTO TRANSAMAZONICO SE=+NIW [DCTr2l

Na região do Quadrilátero Ferrífero, este evento se processou com o vetor de
rransporte tectônico orientado para NW. Esta direção de movimentos tangenciais

sugerida por Guimarães (1951), Dorr (1969) e Marshak et

al. (1992)

já foi

para explicar as

estruturas de cavalgamento vergentes para NV/. De fato, os levantamentos realizados na

borda sudeste do QFe demonstram que o fluxo de matéria ocorreu de S-SE para N-NW

(q.v. item 5.3.4.1, [Núcleos

-'1nr
,

1,5,8,9])

e, localmente, para WNW. Estes movimentos

r' ',ìrrnitorados nos domínios tectônicos do Sistema de Cisalhamento Fundãotas

.

Sistema de Falhas do Itacolomi. Os resultados parciais deste processo,

descritos neste estudo, incluem: a) a inversão das estruturas extensionais, relativas ao

evento DETrl, e desenvolvimento de estruturas de cavalgamento, compondo o atual
Sistema de Cisalhamento Fundão-Cambotas (q.v. Figuras 5.53, 5.56 e 5.61); b) complexas
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FIGURA 6.9- Mapa tectônico esquemático do evento Transamazônico SE-NW

-

[DCTr2].

Legenda: Linhas Hachuradas- Traço e trend geral da foliação milonítica, da fase dextral superposta

pela fase sinistral, do Cinturão de Cisalhamento Mineiro; I -

A

setâ cheia mosffa

o sentido

do

transporte tectônico e a seta vazia indica o sentido de deslocamento de blocos do embasamento,
ambos relacionados ao evento DCTr2, e a seta hachurada

evento pós-orogênico DETr2;

2-

o

Sentido de fluxo local.

sentido de movimento relativo ao

c- Vetor compressivo do sistema

transpressional; LJBS- Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso sendo reativado com cinemática
direcional sinistral; LCg- Lineamento Congonhas;

Alty-

Arqueamento Rio das Velhas.
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estn¡turas de inversão e estruturação em estilo oroclinal do Sistema de Falhas do It¿colomi

(q.v. Figura 5.54); c) rotação do segmento NE-SV/ do Sinclinal Ouro Fino, no sentido
horário; d) inversão da aba sudeste do Sinclinal Cunal; e) imbricação e interpenetração
estrutural na conexão Moeda-Curral;

f) as duas fases de deslocamentos da Falha

do

Engenho com cinemáticas dextral e sinistral (q.v. item 5.3.4.2 - Falha do Engenho); g)
cisalhamento direcional, sinistral, ao longo do Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso.

Nos domínios da zona interna predominam as estruturas tectogênicas de alto

ângulo com deslocamentos direcionais, de componente sinistral.

A superposição

cinemática ocorre, em geral, plano-paralelamente à foliação gnáissica milonítica do evento

compressional anterior

[DCTrl], preservando, localmente, indicadores

cinemáticos

dextrais. As feições tectônicas principais são: a) a Zona de Cisalhamento Cipotânea com
deslocamentos direcionais, sinistrais; b) deslocamentos direcionais, sinistrais da Zona de

Cisalhamento Dom Silvério (q.v. item 5.3.4.1); c) tênue reativação da foliação gnáissica
milonítica do Grupo Barbacena (q.v. item 5.3.2.1tE2l).

Subsidiariamente, no domínio de ocorrência das unidades do Grupo Barbacena,
cujo trend estrutural é NE-SW, observam-se as seguintes feições relativas a este evento: a)

cisalhamento direcional, sinistral nas unidades do Supergrupo Minas; b) deslocamento

dextral do Lineamento Congonhas na primeira fase e, sinistral, na segunda (q.v. item
5.3.2.4 [Subdomínio NW-SE direcional]; c) deslocamento dextral da Falha do Engenho na

primeira fase e, sinistral, na segunda; d) deslocamentos dextrais das Falhas Marinho da
Serra, Santa Efigênia e correlatas, relativos à primeira fase deste evento.

Ambos os deslocamentos tangenciais, predominantes na zona externa do cinturão,

e direcionais, predominantes na zona interna, são manifestações de uma deformação
progressiva desenvolvida em regime transpressional, sinistral. O plano de fluxo regional é,
aproximadamente, N-S (Figura 6.9).
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As estruturas de cavalgamentos observadas na Serra do Pires (r7.v. Figura 5.69,

p.l29a), no contexto tectônico do QFe, não são compreendidas de forma satisfatória. A
reconstituição de sua história evolutiva tem como ponto de partida as observações de
Guild (1957 e 1963), que descreve, no interior desta escama de cavalgamento, um notável

paralelismo das lineações minerais, cle estiramento de seixos e eixos de dobras
mesoscópicas, com caimentos para NE. O Sinclinal Santo Antônio é uma estrutura que

está posicionada na parte superior da escama, onde os indicadores de cisalhamento
denunciam movimentos de NE para SW, atribuídos ao evento DCTrl. Entretanto, as
escamas de cavalgamento envolvendo as unidades do Supergrupo Minas podem constituir

parte do segmento da aba sul do Sinclinal Dom-Bosco, preservado durante o evento

DETrI. Como já aludido anteriormente,

este evento consumiu tectonicamente uma parcela

significativa da aba sul do Sinclinal Dom Bosco, através do componente normal da Falha

do Engenho. Assim, todo este arcabouço estrutural é delimitado, a sul, pela Falha do
Engenho, cujos movimentos dextrais e sinistrais parecem não interferir no arranjo
estrutural das escamas cavalgantes.

A origem destas

escamas tectônicas não é atribuível a nenhuma destas fases

deformacionais até agora descritas. Entretanto, esta estrutura composta pode ser
interpretada àluz da tectônica compressional do evento DCTr2. O campo de esforços deste

evento propiciou uma complexa interação de movimentos, entre os blocos Barbacena e

Ouro Branco, comprimindo os metassedimentos na conexão dos Sinclinais Moeda-Dom
Bosco contra os blocos Bonfim e Bação (Figura 6.10).

O bloco Barbacena é delimitado pelo Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso e pelo
Lineamento Congonhas, enquanto o bloco Ouro Branco, pela Falha do Engenho e pelo
Lineamento Congonhas (Figura 6.10). Ambos os blocos são balizados pelo Cinturão de

Cisalhamento Mineiro, a su-sudeste. Neste contexto,

o

Lineamento Congonhas

desempenharia um papel similar ao de uma falha de transcorrência ou charneira tectônica
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Sucesso.

As setas indicam

o

sentido do transporte tectônico. No Bloco Ouro Branco o sentido do fluxo local indica processo de

rotação anti-horária do bloco por mecanismo de cisalhamento simples ao longo dos planos da

foliação gnáissica. Este modelo baseia-se no mecanismo de rotação de blocos proposto por
Mckenzie & Jackson (1986) e Mandl (1987).
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transcorrente ao compatibilizar os movimentos para norte, do bloco Barbacena, e rotação
anti-horária, do bloco Ouro Branco.

Esta interpretação é viável na medida em que é gerado um campo compressivo

local, na região de inflexão da Falha do Engenho, conduzindo à formação de escamas
tectônicas da Serra do Pires e de pequenas falhas de acomodação da deformação (strain),
da infra-estrutura, oomo a Falha Marinho da Serra de oomponente dextral. Além disso, o
deslocamento do Lineamento Congonhas diminui para SE e para NW. Tal fato faz com

que o lineamento não seccione tanto a Falha do Engenho, não se propagando rumo ao
Complexo Metamórfico Bonfim, quanto azona de cisalhamento do Cinturão Mineiro. Este
comportamento está registrado nos mapeamentos do USGS/DNPM (Guild, 1957) e da
CPRM (Viana, 1991; Raposo, 1991).

Um outro aspecto importante diz respeito à rotação tectônica do bloco Ouro
Branco em duas fases distintas, dextral e sinistral, com deslocamentos intemos antitéticos.

O mecanismo de deformação rotacional do bloco pode ter sido realizado através

de

cisalhamentos discretos plano-paralelos à foliação gnáissica do Complexo Santo Antônio
do Pirapetinga.

O mecanismo de rotação de blocos é reconhecido em regiões deformadas em
regime transpressional (cf. Lamb, 19SS). Em modelos de rotação de blocos, em sistemas
de multidomínios, a deformação é governada mais pelos ajustes cinemáticos do que pelo

próprio campo de tensão regional (Garfunkel

& Ron, 1985). Mandl (1987) propôs dois

mecanismos básicos de acomodação da deformação cisalhante por rotação de blocos:

modo-l) estilo dominó com falhamento e rotação entre fatias tectônicas; modo-2) por
extensão com rotação e aberhrra de falhas entre fatias tectônicas.

O modelo cinemático proposto implica em uma complexa partição

de

movimentos ao longo de falhas e deslocamentos plano-paralelos à foliação gnáissica
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associadas a movimentos inversos para SSE das supracrustais sitiadas na fossa tectônica
sobre o plano da Falha do Engenho.

Este cisalhamento plano-paralelo, com movimentos revertidos, pode ter ativado
mecanismos que incrementam a permeabilidade da rocha, propiciando a intrusão de diques
de granito segundo a direção NW-SE, associado ao campo de tensão favorável à geração
de sítios extensionais.

Cuild (1957) c Guild et al. (1960a e 1960b) mostram

a cxistôncia de

uln enxame de diques de granitos ao longo desta direção, alguns seccionando, inclusive, o
Supergrupo Minas. Esta situação está de acordo com o segundo mecanismo (modo-2) de

rotação de blocos proposto por Mandl (1987), onde ocorre a geração de espaços (room
problem - 17.v. Atherton, 1993; Pitcher, 1993) paraa infiltração de material magmático.

Embora especulativo, a origem deste material poderia estar relacionada à fusão
dos metassedimentos do Supergrupo Rio das Velhas devido ao retrocavalgamento da fossa

tectônica para SSE, ao longo da Falha do Engenho. Este modelo é semelhante ao modelo
proposto por Pavlis (1986), onde a geração de magmas graníticos, a partir da fusão de
sedimentos, associa-se a megafalhas inversas intracontinentais.

A inexistência de dados geocronológicos e geoquímicos sobre estes diques
graníticos dificulta uma primeira avaliação do modelo. Entretanto, um pequeno corpo de
granito que ocupa azoîa da Falha do Curral, o Granito Córrego do Brumado, com idade

U/Pb em monazita de 2.050 Ma, é interpretado como produto desta orogênese
compressional (Noce, 1995). Esta interpretação é compatível com o desequilíbrio termal

que provocou um resetting metamórfico e neoformação de titanitas em gnaisses do
Complexo Metamórfrco Belo Horizonte e no Granito Santa Luzia, com idades ao redor de

2.041Ma (Noce, 1995 - Tabela 4.2). A mesma situação é encontrada em um anfibolito do
Complexo Metamórhco Bação com neoformação de titanitas em 2.059 Ma (Machado

al.,

1989a

e 1992 - Tabela 4.3). Babinski

er

al. (1991e 1995) obtiveram idade Pb/Pb

a

em

rochas carbonáticas do Grupo Piracicaba, com valores em torno de 2.050 Ma. Estes dados
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demonstram a idade de neoformação de titanitas durante este evento compressional, com
auge do episódio metamórfico ocorrido durante a orogênese Transamazônica.

Machado et ut. (1989a) encontraram, nesta mesma faixa de idade, pegmatitos

intrusivos em gnaisses na borda sudeste do Complexo Metamórfico Bação. Em termos
cinemáticos, a colocação desses pegmatitos é incompatível com o regime compressivo,
necessitando porém de mecanismos adicionais que possam explicar a sua intrusão durante
este evento (q.u. item 6.6.1).

EVENTO TRANSAMAZÔNICO NW=+SE [DETr2l

O último evento do ciclo orogênico Transamazônico é caracterizado por uma
extensão pós-orogênica com deslocamentos normais orientados de NW para SE. Atribui-se

a este evento a intrusão de enxames de veios de quartzo, de dimensões variadas, que
ocorrem na Serra de Ouro Preto. Uma família de veios típicos deste evento ocone na Mina
da Passagem. Neste local, as relações geométricas e cinemáticas de intrusão e colocaçtlo
dos veios de quartzo, de geração

n+I, nas unidades do Supergrupo Minas

são evidentes e

sucedem as estruturas tectogênicas do evento DCTr2 (g.v. item 5.3.4.2

-

fNúcleo 9])

(Figura 6.9). Este evento possivelmente também desencadeou a reativação

de

descontinuidades e zonas de cisalhamentos (Sistema de Cisalhamento Fundão-Cambotas e

Falha de Água Quente) com movimentação normal. As feições estruturais descritas na
Pedreira de Timbopeba (q.v. item 5.3.4.2

- [Núcleo 3]- Prancha 5.4 F/G, p.l08a) podem

representar manifestações deste evento.

6.6.I- MODELO TECTONICO DO PALEOPROTEROZÓICO

De acordo com dados estruturais e geocronológicos descritos nos capítulos 4 e 5,
associados aos disponíveis na literatura, propõe-se a seguir uma evolução tectônica para o

Paleoproterozóico da área investigada.

As feições tectônicas descritas podem ser

l8t

interpretadas como resultado da superposição de dois megaeventos tectônicos de caráter
progressivo.

O primeiro megaevento [ETrl], com vetor tectônico dirigido para SW,

é

constituído pela integração da fàse compressional [DCTrl], sendo sucedido pela fase
extensional

[DE'Irl], com vetor tectônico dirigido

para SE. Em termos geométricos e

cinemáticos, os dados estruturais de ambas as fases tectônicas são, surpreendentemente,
ortogonais entre si. Além disso, os dados geocronológicos mostram evidências de uma

complexa interação de estruturas tectônicas decorrentes destas fases, conforme
evidenciados pelos seguintes valores: a) a idade do magmatismo transamazônico tem
como refþrência a idade do batólito Alto Maranhão de 2.124 Ma (lr{oce, 1995); b) a idade
do metamorfismo de contato do Grupo Sabará, na região de lbirité, é dada pela isócrona
Sm/Nd de 2.100-2.095 Ma (Alkmim et

al,

1994; Marshak et

al., 1997); c) a idade máxima

de deposição do Grupo Sabará, na Serra do Curral, é dada pela idade UiPb em zircão, com

valor na concórdia, de2.125 Ma (Machado et al., 1996b);

d) a idade isocrônica Rb/Sr de 2.249 Ma do Granitóide Tabuões (Teixeira & Martins,
1996); e) a idade modelo de 2.250 Ma com e¡¿ negativo do granito Ressaquinha (Teixeira

& Martins, 1996); f) a idade Pb/Pb do Pegmatito do Salto 2.236 Ma, interpretada por Noce
(1995) como sendo a melhor estimativa para a cristalização ou ajuste metamórfico.

Um quadro esquemático do modelo tectônico aqui proposto encontra-se
representado na figura 6.11. No modelo exposto, considera-se que o regime tectônico
capaz de governar a evolução destas fases tectônicas, de forma progressiva, engloba ao

mesmo tempo processos contracionais, direcionais e extensionais. Este regime tectônico

corresponde ao regime transpressional (Figura

6.llA, y' Harland,l9Tl;

Sanderson

&

Marchini, 1984; Tikoff & Teyssier,1994). Para o primeiro megaevento Transamazônico
propõe-se a evolução cinemática

e geométrica do cinturão orogênico em regime

transpressivo dextral (Figura 6.1lB/F), seguido pelo regime transtrativo dextral (Figura

6.11C/F).

A

atividade magmática deste evento orogênico relaciona-se à colocação

MEGAEVENTO TRANSAMAZÔNICO

I

OROGÊ,NESE MINAS

i41
:,V l/
:

: IivIìN'r( ) DC'l'rl

I
:

1T

rì
MEGAEVENTO TRANSAMAZONICO 2
OROGÊ,NESE ITACOLOMI

Nl
ril{llilr',

\.

IDADE

tMal

2.250

^^
f2.2s0u^l

Cñiûo R6sa¡¡uidB

o
o
òô
.o

o
o

U

o
o
ß¡ì

I

2.

|50
B¡!óliùo /
B¡!ó!iùo_4!t_o._

,

Måroh:ro [2.l2aMal

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1.950

2.050

t= rã ts
El
1234

^

wåmo

r,¡"r-ååäî.0¿rrr,l"l
Crui¡oCórcßodo
B@ado 12 045Mal

da
Døt6^ c (l¿lbas
P&tÍ2.227M^l
Sioclimriais
DF.T1lnl|nItIilIIIllIllllllllllllmltnttttt
¡*âu"i*
Mctuorfismo de dc eu¡rtæ
Coûtsto'Saba¡á 12.095Mâl
p*¡o^ S¡r
llltrllrlllllllllllllllllll I I I
PmFba [2.236Ma1
DCTf2
Gm¡to Moro
^

Lql
.t

I

Vo

I

II

PematilN do
CMBacåo [2.030Mr1

F

DFT.2

tt

II
7AA
6789

tttttnnlll I I I I I I I I

Figura 6.11

LÐ

r82

Modelo tectônico do ciclo orogênico Transamazônico. Legenda: l- Foliação
milonítica; 2- Lineação mineral; 3- Transporte tectônico; 4- Fluxo local; 5- Deslocamento de
blocos do embasamento; 6- Zonas de Cisalhamento e/ou falhas inversas; 7- Falhas normais; 8FIGURA

6.ll-

Áreas soerguidas; 9- Áreas rebaixadas; [c]- componente compressiva do sistema transpressional;

[e]- componente extensional do sistema transpressional; LJBS- Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso;
STA- Superficie topográfìca atual. A- Bloco diagrama ilustrando o modelo tectônico de

deformação transpressional relativo ao evento DCTrl. Este diagrama mostra a relação
tridimensional entre as estruturas de cavalgamento, transcorrência e descontinuidades neoarqueanas em escala crustal;

B- Vista em planta do cinturão Transamazônico transpressional

dextral - DCTrl. Este evento é acompanhado de uma fase magmática com a colocação de corpos

granitóides ao longo de descontinuidades transcrustais arqueanas, em sítios transtrativos; CEvento extensional com soerguimento e rebaixamento de blocos do embasamento resultando na
formação de domos e calhas sinclinoriais; D- Evento compressional SE-NW - DCTr2, seguido de
fase distensiva pós-orogênica (E) - DETr2; F- Diagrama representando as relações enüe eventos de

deformação fi ansamazônicos e eventos magmático-metamórficos.

sintectônica de granitóides na crosta continental, ao longo de descontinuidades NE-SW e
E-rW, em sítios extensionais nucleados durante a primeira fase

(DCTrl). A segunda fase,

correspondente a fase tafrogênica deste megaevento, caracteriza-se pela formação de
domos gnáissicos e calhas sinclinoriais de

l" ordem (Moeda, Dom

Bosco, Curral, Santa

Rita, Gandarela e Bom Sucesso) e 2u ordem (Conta História, Ouro Fino e Serra da Brígida)
associada à instalação de um ciclo deposicional em fossas tectônicas e em bacias tipo

pull-

apart, formadas a sul do QFe, em conseqüência da reativação de descontinuidades
paralelas ao segmento Jeceaba-Bom Sucesso. O resultado do preenchimento desta bacia
conesponde aos sedimentos do Grupo Itacolomi e seqüências cronocorrelatas.

A

mudança na natureza do regime tectônico regional, de transpressivo para

transtrativo, requer um mecanismo adicional que, em hipótese, deve atender à evolução

conjunta de um ciclo sedimentar em bacias extensionais e atividades magmáticas
associadas.

Do ponto de vista geodinâmico, Noce (1995) propõe o modelo de subducção de
SE para

NW sob o segmento constituído pelos terrenos que compõem o Grupo Barbacena,
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cujo evento produziu a inversão da Bacia Minas. O regime térmico resultante deste
processo explica satisfatoriamente a evolução do arco magmático transamazônico situado
na porção meridional do Cráton do São Francisco. Segundo o autor, o auge deste evento

colisional, que se iniciou em tomo de 2.124 Ma, ocorreu por volta de 2.050 Ma.

Entretanto, de acordo com

o modelo tectônico aqui proposto, o

transporte

tectônico de SE para NW corresp<lnde a manifestação do tcrceiro evento Transamazônico

[DCTr2], que se iniciou em torno de 2.095 Ma, atingindo o auge por volta de 2.059-2.050
Ma (e.g. Machado et al.,1989 e 1992; Noce, 1995). Além disso, o processo geodinâmico
que promoveu a construção do arcabouço tectônico, relativo ao megaevento

ETrl, pode

estar associado a mecanismos colisionais oblíquos com envolvimento de crosta oceânica.

No caso particular desta investigação, admite-se que este pode ser o mecanismo térmico
propulsor do magmatismo granitóide relacionado aos sistemas extensionais desenvolvidos
no bloco Barbacena.

Desta forma, sugere-se para futuras investigações
(delaminatron) crustal de Sacks

&

o modelo de laminação

Secor (1990). Neste modelo, o afinamento crustal

devido à separação da litosfera oceânica da litosfera continental é resultado da
aproximação da astenosfera junto à crosta. Este processo explica

a

geração de uma

anomalia térmica capaz de gerar plutonismo, metamorfismo regional sintectônico e bacias
do tipo

rifi

relacionadas a flexuras extensionais da crosta continental.

Adicionalmente, Pinto
uma possível estrutura tipo

&

Padilha (1993) mostram evidências da existência de

rifi continental

situada na borda meridional do Cráton do São

Francisco.

O segundo megaevento [ETr2] é representado pela fase transpressional, sinistral

[DCTr2] (Figura

6.llD),

seguida de colapso pós-orogênico [DETr2] (Figura 6.11EÆ).

Este megaevento se processou com o vetor tectônico regional orientado de SE para NW,
que, localmente, pode variar de SSE, a sul, a ESE, a leste. As causas que promovem esta
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variação são desconhecidas ainda. Entretanto, uma hipótese que deve ser investigada diz

respeito ao contorno do antepaís, reflexo da ruptura crustal que se processou durante o
megaevento

ETrl.

A acomodação da deformação transpressional, sinistral é realizada segundo três
mecanismos tectônicos básicos: a) cisalhamentos direcionais de alto ângulo nos domínios

internos ao cinturão ou ao longo de descontinuidades reativadas;

b)

sistcmas de

cavalgamentos e dobramentos com deslocamentos tectônicos dirigidos para NNW a NW e,
localmente

,

para WNW; c) deformação descontínua no interior do antepaís por meio da

tectônica do embasamento.

Associado a este último mecanismo, ocorre a partição da compressão tangencial
mediante reativação de descontinuidades pretéritas e ajuste de blocos do embasamento.
Este mecanismo de def'ormação, com envolvimento do embasamento, resultou na inversão

da aba su-sudeste do Sinclinal Curral e retrocavalgamento, paÍa sudeste, ao longo do
segmento E-W da Falha do Engenho. Este mecanismo sugere que, no auge de máximo

encurtamento, o bloco correspondente à fossa tectônica sofreu movimentos verticais,
induzidos através de falhas transcrustais - Curral e Engenho - com cinemática inversa,
semelhante ao mecanismo de cunhas tectônicas (pop-up, tlouble-wedge ou orogenic

float\cf, Butler, 1982; Oldow

et

a\.,1990; Doglioni, 1995). O colapso gravitacional desta

cunha criaria condições para nucleação de sítios distensivos, possibilitando assim

a

ascensão e alojamento de corpos ígneos. Este pode ser o caso da intrusão de pegmatitos

situados na borda sudeste do Complexo Metamórfico Bação, com datação de 2.030 Ma
(Tabela 4.3).

6.6.2- CONSTDERAÇÕES FTNATS: CONCLUSÃO

n PROBLEMAS

Do exposto, conclui-se que na area investigada, o ciclo

orogênico

Transamazônico é constituído por dois eventos orogênicos correspondendo aos dois
megaeventos tectônicos

ETrl e ETr2. Com base nos dados estratigráficos, estruturais

e
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geocronológicos, disponíveis na literatura e os levantados neste trabalho, considera-se que

estes megaeventos tectônicos correspondem às orogêneses Minas e ltacolomi, cuja
proposição é consonante com as idéias de Guimarães (1951) e Dorr (1969) (r7.v. item 3.3).

Dentre as várias questões decorrentes deste modelo, dois aspectos parecem ser

significativos:

1o)

identificação do depósito sedimentar relativo ao preenchimento da bacia

pull-apurt gerada no megaevento ETrl;2') signiflrcado do transporte tectônico de SSE
para NNW impresso em quartzitos, biotita-xistos e mármores da borda meridional do
Cráton do São Francisco, correlacionáveis aos Grupos São João del Rei e Andrelândia,
como os situados nas Serras de ljaci e do Ouro Grosso (r7.v. item 5.3.2.1).

Com relação a primeira questão, desde longa data se discute o posicionamento

estratigráfico dos Grupos Andrelândia e São João del Rei. Em termos tectônicos,
tradicionalmente os autores que trabalham na região têm reconhecido três fases
deformacionais [Dl , D2 e D3], juntamente com dois eventos metamórficos

Ml e M2

(Trouw et al.,l983a; Heilbron, 1984; Valeriano, 1985; Noce, 1987; Heilbron et alíi,1989;

Heilbron, 1993). Com base em dados geocronológicos, Machado et al. (1996a) associaram
os eventos metamórficos ao ciclo orogênico Brasiliano, atribuindo-lhes as seguintes
idades:

Ml,

entre 584

e 576 Ma,relacionado

à deformação com transporte tectônico para

NW; M2, entre 535 e 521 Ma. Idades similares foram obtidas por Trouw & Pankhurst
(1993) em rochas do Grupo Andrelândia da região de Barbacena. Além disso, Trouw &
Pankhurst (1993) apresentam idades isocrônicas Sm/Nd, em rocha total, de 1780+105 Ma,
obtidas em retroeclogitos intrudidos nos metassedimentos. Reportam também idade Rb/Sr
de uma lasca do embasamento encaixada no Grupo Andrelândia, submetida a anatexia de

Ml,

com valor de 1951+84 Ma. Esta idade é semelhante ao valor obtido por Heilbron ø

al. (1989) para o Granodiorito Lavras (1980+134 Ma). Com base nestes dados os autores
interpretam o Grupo Andrelândia como tendo sido depositado no intervalo entre 1.900 a
1.780 Ma.
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Estes dados vêm reforçar a hipótese defendida por Machado et

a/. (1983)

e

Padilha (1993) de que estas seqüências (Grupo Andrelândia e São João del Rei) foram
depositadas no Paleoproterozóico.

A prevalecer esta interpretação,

a deformação relativa à

inversão da bacia poderia corresponder ao evento compressional com vetor tectônico

dirigido de SSE para NNW, sendo compatível com o megaevento ETr2 (Figuras 6.9

6.ll).

e

Pelo menos os registros estruturais impressos nos metassedimentos das Serras do

ljaci e Ouro Grosso (e.g. Araújo & Azevedo, 1994; Dehler, 1996; neste trabalho item
5.3.2.1) são compatíveis com este modelo.

Adicionalmente, há um conjunto de evidências estruturais e tectônicas localizadas

na borda meridional do Cráton do São Francisco que denunciam a atuação deste
megaevento Transamazônico [ETr2]. Estas evidências são:

a) no segmento meridional da Faixa Brasília, na região de Piumhi e Boa Esperança (Figura

1.2), Valeriano et al. (1995) descrevem vestígios de estruturas pré-Brasilianas com
indicadores cinemáticos apontando transporte tectônico para norte. Os autores apresentam
uma interpretação relacionada ao evento Transamazônico;

b) o maciço alcalino Serra do Matola (Coutinho, 1962) e os gnaisses Piedade do Complexo

Metamórfico Mantiqueira, na região de Piedade do Rio Grande, exibem lineação de
estiramento mineral com orientação N-S e evidências de transporte de sul para norte

(Coutinho, 1962; Ebert, 1984; Brandalise et a\.,1992)(Figura 6.9). Esta trama estrutural
dificilmente poderia ser associada à orogênese Brasiliana, pois os estudos isotópicos Rb/Sr
disponíveis mostram idades transamazônicas para estas unidades (e.g. Machado et al.
1983, Figueiredo

& Teixeira,1996, Teixeira & Martins, 1996);

c) a orientação meridiana do eixo maior da estrutura do maciço alcalino Serra do Matola
(Coutinho, 1962; Ebert, 1984; Brandalise et a1.,1992) permite inferir que a sua colocação
ocor'reu segundo o modelo Andersoniano (e.g. Sengör, 1976; Wilshire
Clemens

& Mawer,

1992; Rubin, 1993; Petford et

& Kirby,

1989;

al., 1994) ou segundo o modelo

de
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Riedel, de tal modo que a direção E-W, de extensão, tenha vigorado durante os estilgios

finais do evento colisional N-S (megaevento ETr2). Neste sentido, os dados isotópicos
Rb/Sr reforçam esta interpretação, confbrme sugerido pelas idades de 2.030t353 Ma
(errócrona) e de 2.160 Ma (isócrona), obtidas para as rochas alcalinas Serra do Matola

(Teixeira

&

Martins, 1996) e para os gnaisses Piedade (Machado et al., 1983)'

respectivamente;

d) lineações minerais de orientação SSE-NNW são descritas por Noce (1987), no Grupo
São João del Rei, na região de Barroso e Tiradentes. O autor também observa a ocorrência

de uma fase de dobramento anterior

[Dl] redobrada pela fase [D2] com vergência

tectônica para WNW-NW. Situação análoga de redobramento foi também registrada por

Heilbron (1984), na região de Itutinga e Madre de Deus, e por Valeriano (1984), na regiÍlo
de São João del Rei.

Assim, de acordo com este quadro geológico, é plausível a proposição de um
modelo tectônico alternativo para o setor meridional da área investigada, apesar do
pequeno volume de dados ainda disponíveis. Mesmo assim, o modelo proposto, embora

preliminar, constitui uma hipótese para reflexão e avaliação com base nas investigações
futuras de campo desta complexa junção tectônica entre dois sistemas que Ebert (1968 e

l9S4) denominou de Araxaides e Paraibides. Deste modo, propõe-se o seguinte modelo
preliminar:

1) a primeira etapa de deformação

[Dt]

se processou com o vetor de transporte tectônico

orientado de S-SSE para N-NNV/. Esta etapa corresponde ao megaevento Transamazônico

da fase sinistral

- [ETr2], relativo à orogênese ltacolomi. As lineações

minerais de

orientação N-S (e.g. Coutinho, 1962; Ebert, 1984; Brandalise et a\.,1992; Pinto, 1996) nos

gnaisses Piedade e no maciço alcalino Serra do Matola representam, seguramente,
manifestações deste evento.

A

sudeste, nos domínios do pós-país (Cinturão Atlântico),

Delhal et at. (1969) caracterizaram dois eventos tectônicos Transamazônicos nas unidades
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do Complexo Metamórfico Juiz de Fora e Paraíba do Sul: evento metamórfico, com idade

U/Pb, em zircão e titanita, de 2.070 Ma, e evento de cristalização de zircão por volta de

2.200Ma.

Além disso, os f'alhamentos, cavalgamentos e dobramentos isoclinais (fase n-l),
com vergência para norte, observados nos metassedimentos das Serras de Ijaci e Ouro
Grosso, falhas inversas rúpteis-dúcteis com transporte para norte nos gnaisses do Crupo
Barbacena e Granodiorito Lavras (r7.u. itens 5.3.2.1 e 5.3.2.183), juntamente com as
lineações minerais N-S nos metassedimentos do Grupo São João del Rei (e.g. Noce, 1987),
na região de Barroso e Tiradentes, podem igualmente corresponder a manifestações deste
evento tectônico, relacionado ao domínio extemo do cinfurão orogênico transamazônico.

Após o evento compressional [Dt], segue-se um episódio de extensão pósorogênica, cujo efeito pode ser relacionado à manifestação de enxames de veios de calcita

(tension gashes) nos mármores basais da Serra de

ljaci. Estas estruturas indicam

movimentos normais para sul (Prancha 5.lK). Adicionalmente, estruturas como o Sinclinal

Ouro Grosso, encaixado nos gnaisses e granitos do embasamento bem como a Anticlinal
do Lenheiro (Ebert, 1984; Trouw et a1.,1984), cujo núcleo é representado pelo gnaisse do

Grupo Barbacena (q.v. item 5.3.2.1), podem ter sido geradas durante esta fase extensional
através de um mecanismo similar que atuou na formação de megassinclinais do QFe (q.u.
evento extensional DETrI - itens 6.2,6.6 [Figura 6.8],6.6.1).

A proposição do evento [Dt], embora forneça respostas para as condicionantes
geométricas e cinemáticas da segunda questão, ela não se coaduna com as recentes
interpretações sobre os Grupos São João del Rei e Andrelândia, consideradas unidades
representantes do Mesoproterozóico e Neoproterozóico, respectivamente (Ribeiro et al.,
1995; Ribeiro, 1996; Paciullo, 1997). Além disso, o metamorfismo do Grupo Andrelândia,

no domínio alóctone, é de idade neoproterozóica (Machado et a|.,1996a). Entretanto, tais

fatos não invalidam o modelo proposto, pois no momento não se dispõe de dados
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geocronológicos seguros para a correta interpretação dos fenômenos geológicos deste

segmento crustal investigado. Ainda assim,

o modelo é viável considerando-se

a

possibilidade de que parte destas unidades sedimentares podem representar depósitos do

ciclo Transamazônico. Esta linha de raciocínio torna-se bastante promissora com os dados
isotópicos obtidos por Trouw

& Pankhurst (1993).

2) possível evento de extensão crustal mesoproterozóica [Dm] inferida a partir de intrusõcs
máficas nos metassedimentos do Grupo Andrelândia. A idade isocrônica Sm^ld em rocha

total obtidas nestas rochas intrusivas é de 1.780+105 Ma (Trouw & Pankhurst, 1993).
Cabe ainda salientar que o episódio magmático relacionado ao
1.770 a 1.714 Ma (Neves et

al.,

1979; Silva, 1992; Dossin et

rifi Espinhaço

al.,

situa-se entre

1993; Dussin, 1994).

3) a terceira etapa de deformação corresponderia aos eventos do ciclo orogênico Brasiliano

[Db] que se superpõem às esfuturas da primeira fase [Dt] com vetor tectônico dirigido
para NV/ e

N, respectivamente, Brasiliano I - ECBrI (ou transpressivo dextral) e

Brasiliano 2 - ECBr2 (ou transpressivo sinishal) (q.v. item 6.7). As feições lineares desta
fase são as estruturas mais proeminentes impressas nos metassedimentos dos Grupos São
João del Rei e Andrelândia (q.v. item 5.3.2.1).

A estruturação neoproterozóica final para

este nó tectônico da região de Andrelândia resulta da interação de dois sistemas tectônicos

com cinemáticas opostas, conforme a proposição de Machado

&

Endo (1993a e 1994),

Trouw et al. (1994), Endo & Machado (1993 e 1995) e Ebert et al. (1996). Cabc salientar
que a base deste modelo está ancorada na concepção original de Ebert (1968 e 1984) e

Braun

&

Baptista (1978). Os estudos estruturais têm demonstrado que a concepção de

Faixa Alto Rio Grande (Hasui, 1982), como sistema único vergente para Cráton do São

Francisco, não satisfaz o duplo regime de fluxos opostos observado no interior deste
sistema orogênico.

Esta seqüência de eventos tectônicos [Dt, Dm e Db] é precedida pelo megaevento

ETrl

(r1.u. item 6.ó.1), relativo

à orogênese Minas. Neste setor, esta orogênese

se
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manifesta através da intrusão sintectônica de granitóides transamazônicos, no bloco
Barbacena (Figura 6.7), seguida de rotação da f'oliação gnáissica do Grupo Barbacena -

Zona de Inflexão de ttutinga (r7.v. item 5.3.2.1 e Figura 5.5, p.59a) e pela estruturação

sinclinorial das unidades do Supergrupo Minas, na Serra de Bom Sucesso (Figura 6.8),
conforme já referida por Ebert ( 1984).

Finalmente, o Grupo Dom Silvério é intcrpretado como sendo uma unidade do
Paleoproterozóico (e.g. Brandalise,

l99l). Embora não hajam

dados geocronológicos

sobre esta unidade, as infbrmações de campo corroboram com esta interpretação, pois
observam-se nos seus litotipos os registros das deformações relativas aos eventos [DCTrl
e

DCTr2l. Situação semelhante é verificada nos metassedimentos da Formação Lafaiete.

6.7. EVENTOS TECTÔNTCOS DO MESO E NEOPROTEROZÓICO

Nesta investigação foram identihcadas algumas estruturas tectônicas atribuíveis
ao evento geodinâmico Espinhaço, cujo processo de ruptura da crosta se iniciou por volta

de 1.752-1715 Ma (Machado et al.,l989b; Dossin et a\.,1993; Dussin, 1994). Estas
estruturas são falhas normais de orientação N-S (r¿.v. itens 5.3.4.2 e 5.3.4.3 [E6]),
juntamente com diques básicos datados por Teixeira et al. (1988) e Silva (1992).

O ciclo orogênico Brasiliano foi responsável pela individualização do Cráton do
São Francisco e suas faixas marginais, sendo conjuntamente designado de Província

Atlântica (Braun

& Baptista,1978 e l98l).No

contexto regional, a atuação do ciclo

Brasiliano desempenhou um papel importante na estruturação de vastos segmentos da
Cordilheira do Espinhaço e na região do alto Rio Grande. Os respectivos cinturões móveis,
designados de Cinturão Araçuaí e Cinturão

Alto Rio Grande, apresentam transporte

tectônico para W e para NW (e.g. I{eilbron, 1993; Dussin, 1994).

A área investigada situa-se nos domínios de interferência destes cinturões. A sul,
o transporte tectônico se processa de SE para NW. A deformação é acomodada através de
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FIGLIRA 6.12- Mapa tectônico do evento orogênico Brasiliano. Legenda:
sentido de transporte tectônico e
relativos ao evento

ET
56
l-

Seta cheia indica o

a vazia o sentido de deslocamento de blocos do

embasamento,

ECBrI;2- Sentido de transporte tectônico relativo ao evento ECBr2;3- Fluxo

local relacionado ao evento ECBrI; 4- Clivagem N-S hansversal ao Sinclinal Gandarela; 5- Falhas

de empurrão dúcteis de baixa magnitude (triângulo cheio) e dúcteis-rupteis (triângulo vazio); 6Cisalhamentos normais dúcteis pós-orogênese ECBRI, cujo sentido de movimento é dado pela seta

(a). No det¿lhe: Pl- Localização do perfil geológico da Figura 6.4; P2- Localização do perfil
geológico da Prancha 5.3; Fl e F2- Falhas conjugadas: Cata Branca (sinistral) e Carioca (dextral);

F3- Falha Marinho da Serra (sinistral). ZCTC- Zona de Cisalhamento Três Corações com
superposição cinemática sinistral sobre a dextral; ZCFC- Zona de Cisalhamento Fundão-Cambotas;

ZCFq- Zona de Cisalhamento Furquim; FEn- Falha do Engenho; FAQ- Falha de Água Quente;
ARV- Arqueamento Rio das Velhas, possivelmente reativado com cinemática sinistral (ex. Zonas
de Cisathamento Tapera e São Vicente, Figura 5.65); LCg- Lineamento Congonhas. Obs: Nos
traços de falhas onde não há indicação de movimento os deslocamentos são de pequena magnitude.
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dois mecanismos principais inter-relacionados: a) cavalgamentos e dobramentos de
unidades da cobertr¡ra; b) reativação de descontinuidades do embasamento de orientações

NE-SW e E-W, com deslocamentos direcionais, dextrais (g.v. item 5.3.2.1, [Ea] e tE5l).

Contrariamente, ao encurtamento tangencial dirigido de E, para W, predominante

nos domínios internos ao cinturão (e.g. Uhlein,

l99l;

Cunningham et al., 1996), nas

porções oeste e central da área, o estilo de deformação é marcado, fundamentalmente, pela
tectônica do embasamento. Esta tectônica promoveu a reativação de descontinuidades do
embasamento e deslocamento de blocos para oeste.

A feição estrutural mais proeminente

deste processo é a inversão da aba leste do Sinclinal Moeda, no segmento de máxima
constrição. O modelo tectônico para esta inversão, como já discutido no item 6.3, refere-se
ao modelo de Byrne-Willet com o bloco Bação atuando como elemento rígido (bacl<stop).

O deslocamento do bloco Bação para oeste, além de promover o escape ascensional de
massas plásticas, induziu a nucleação de falhas inversas com movimentos para oeste (q.u.

itens 5.3.3.1 [88], 5.3.5.1,5.3.5 [E8]), de falhamentos direcionais conjugados (Falhas da

Cata Branca e da Carioca) e a reativação de falhas (Falha Marinho da Serra e Santa

Efigênia com deslocamentos sinistrais)(Figura 6.12). Subsidiariamente, observa-se, na

cobertura, desenvolvimento de uma clivagem tênue e dobramentos de eixo N-S,
especialmente, no Sinclinal Gandarela (r7.v. item 5.3.4.2), além de deslocamentos
descontínuos ao longo das superficies de cisalhamento pretéritas e empinamento geral dos

flancos leste dos sinclinais do QFe. Estas estruturas são respostas do encurtamento E-W
(flattening).

Este arcabouço estrutural corresponde à primeira fase de deformação do evento

Brasiliano [ECBrl] com vetor tectônico orientado para NW, na região meridional e, para
W, na região setentrional. A segunda fase do evento Brasiliano [ECBr2] corresponde ao
encurtamento SSE-NNW, que foi responsável pelo desenvolvimento das seguintes famílias

de estruturas: a) superposição cinemática sinistral sobre a dextral do ECBrI (q.v. item

5,3.2.1tE5l; b) dobras mesoscópicas e crenulações N-S, E-W e NE-SW (q.v' item 5.3.2.1);
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c) reativação da Zona de Cisalhamento Três Corações com componente direcional,
sinistral.

A, Zona de Cisalhamento Furquim, de cinemática normal, com estruturas
associadas como dobras e clivagens com vergência para leste (r7.v. itens 5.3.4.1,5.3.4.2

[E7]), pode ser interpretada como resultado de extensão e soerguimento pós-orogênico do
evento Brasiliano [L,CBrl]. Alternativamente, estes elementos estruturais podem ser
correlacionados ao evento distensivo pós-orogênico DETr2. Além disso, interpreta-se a

origem da família de veios, de distribuição regional, com orientação média 320"145o,
relacionada ao encurtamento E-W, gerado em campo trativo (tension gash), com posterior
rotação para leste durante o evento pós-orogênico Brasiliano (q.v. item 5.5) (Figura 6.12).

Em termos geocronológicos, a assinatura deste evento orogênico no Quadrilátero

Ferrífero e regiões circunvizinhas é marcada por rejuvenescimentos isotópicos do sistema

wAr,

tanto em biotitas quanto em anfibólios (Tabelas 4.1 a 4.6). Exceto em alguns

domínios, como na região do Complexo Metamórfico Santa Bárbara, os dados isotópicos
registram um vigoroso rejuvenescimento ocorrido no intervalo de 460-590 Ma. Isto pode
ser interpretado como o alçamento tectônico de blocos crustais ocorrido durante o evento

de extensão relacionado ao fînal do evento Brasiliano, corroborado pela ocorrência de
inúmeros indicadores de movimentação normal localizados na borda leste do QFe,

a

exemplo daZona de Cisalhamento Furquim (Figuras 5.46, 5.47, 5.52,6.12).

O estilo tectônico da primeira fase [ECBrl], marcado por reativações

de

descontinuidades do embasamento, é reforçado pela idade U/Pb, em monazita, extraída de

um veio quartzo-feldspático intrusivo na zona da Falha do Engenho por volta de 596 Ma
(Noce, 1995). Este processo é contemporâneo ao auge metamórfico do evento Brasiliano
nos domínios internos ao cinturão orogênico (e.g. Cordani et a1.,1973; Söllner et a1.,1987;

Machado et al.,l996a).
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FIGURA 6.13- Modelo tectônico do ciclo orogênico Brasiliano (Machado & Endo 1994, Endo &
Machado 1995). Legenda:

l-

Cobertura Neoproterozôica;2- Limite do Cráton São Francisco; 3-

4- Sentido de transporte tectônico do evento ECBrI - dextral; 5- Vetor
tectônico transpressional das fases dextral (D) - ECBrI e sinistral (S) - ECBr2;6- Zona axial
Zonas de cisalhamento;

(interna) do cinturão orogênico do Ciclo Brasiliano.
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6.7,1- MODBLO TECTÔNICO DO NEOPROTEROZÓICO

A superposição cinemática do componente sinistral sobre o componente dextral,
durante o evento Brasiliano, foi originalmente descrita por Machado

&

Endo (1994) nos

domínios do Cinturão Atlântico e na Cunha Sint¿xial de Guaxupé.

O modclo tectônico que compatibiliza o desenvolvimento simultâneo

de

estruturas de cavalgamento e transcorrências é o sistema transpressional com plano de

fluxo regional situado cm torno da direção NE-SW. Desta fbrma, o desenvolvimento
tectônico da primeira fase se processou em regime transpressional, dextral, seguido de
regime transpressional, sinistral, conforme o modelo proposto por Machado
(1994) e Endo

& Machado (1995) (Figura 6.13). Estas

designações de Brasiliano

&

Endo

duas fases são correlacionáveis às

c Tardi-Brasiliano de Almeida (1971), de Brasiliano

I

(orogênese longa) e Brasiliano 2 (orogênese curta) de Trompette (1994) ou de Brasiliano I
e Rio Doce de Campos

& Figueiredo (1995). Evidências paleomagnéticas provenientes do

escudo da Venezuela e da África suportam o presente modelo de deslocamento dextral
durante o Neoproterozóico

(c/

Onstott & Hargraves,

l98l).

CAPITULO

7-

VII

suMÁRro DA EVoLUÇÃo rECTÔNlcA
Dos estudos de analise estrutural e tectônica, consubstanciados no Capítulo

6,

apresenta-se aquí o sumario das principais conclusões sohre a ewilução tectônica cla área
investigada.

NEO-ARQUEANO

I l- Durante o Neo-Arqueano processaram-se

três eventos tectono-deformacionais, de

caráter direcional, em regime transpressional, segundo um plano de fluxo comum de
orientação N-S, correspondendo ao ciclo orogênico Jequié. Os componentes cinemáticos
dos eventos constituintes deste ciclo são os seguintes:

[Ervl]-

dextral, evento orogênico

Rio das Velhas; [Erv2] - sinistral; [Erv3] - dextral, evento orogênico Maquiné;

D ESCONTI NU I DA D ES C RUSTA TS

[2]- Além da trama gnáissica mesoarqueana de orientação N-S, vertical, foram

nucleadas

pelos processos tectono-deformacionais neo-arqueanos duas direções principais de
descontinuidades crustais: NE-SW, NW-SE e, secundariamente, E-V/.

PALEOPROTEROZOrcO

[3]- A idade máxima considerada para a deposição do Supergrupo Minas é2.555+27 Ma.

r95

tectonot4l- O ciclo orogênico Transamazônico é caracterizado por dois megaeventos
deformacionais [ETrl e ETr2], desenvolvidos em regime transpressional, segundo a
direção de fluxo N-S.

Minas
t5]- O primeiro megaevento ocorreu, temporalmente, após a sedimentação

e

anterior a deformação Itacolomi. Foi desenvolvido em regime transpressional, dextral. É
constituído por dois eventos tcctônicos [DCTrl e DETr2] inter-relacionados num sistema
de deformação progressiva. Este megaevento é designado de orogênese Minas'

O evento DCTrI é de natureza compressional com o vetor tectônico orientado de

NE para SW. É responsável pelo desenvolvimento dos Sinclinais Santo Antônio e Vargem

do Lima e, possivelmente, pela amplificação do Arqueamento Rio das Velhas.
provavelmenten a fácies quartzítica Santo Antônio constitua o depósito cedo-orogênico
deste evento compressivo. Durante este evento, ocorreu intensa atividade magmática
associada a colocação sintectônica de granitóides em sítios extensionais ao longo de
descontinuidades com orientações N-S e NE-SW.

O evento DETrI é de natureza distensiva, com vetor tectônico orientado de NW

para SE, e foi responsável pela geração das seguintes feições: a) formação de fossas
tectônicas e desenvolvimento simultâneo de megassinclinais interconectados e domos
gnáissicos com intenso cisalhamento normal localizado, principalmente, na interface entre
as rochas da cobertura e dos complexos metamórficos e/ou seqüência do

tipo greenstone

belts;b) formação de estruturas do tipo pull-apart; c) deposição dos sedimentos do Grupo
Itacolomi; d) omissões de estratos associados aos deslocamentos normais interestratais,
durante a formação de megassinclinais.

t6l- O segundo megaevento, de idade pós-Itacolomi, é constituído por dois eventos
deformacionais com o campo de esforços orientado segundo a direção NW-SE [DCTr2

DETr2l. Este megaevento é designado de orogênese ltacolomi.

e
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O evento DCTr2 compreende a deformação com o vetor tectônico compressivo

dirigido para NNW a NW. É responsável pelas seguintes feições tectônicas do
Quadrilátero Ferrífero: a) inversão da Bacia ltacolomi, gerada no evento anterior [DETrl],
b) cavalgamentos e dobramentos com vergências para NNW, NW e WNW; c) inversão da
aba sudeste do Sinclinal Curral; d) duplo regime cinemático ao longo do Lineamento
Congonhas e segmento E-W da Falha do Engenho, com a fase sinistral se superpondo à
fase dextral; e) cisalhamento de componente sinistral ao longo do Lineamento Jeceaba-

Bom Sucesso; f) intrusão de diques e corpos de granitóides e pegmatitos. A deformação da
cobertura nos domínios do antepaís é acompanhada pelo ajuste de blocos do embasamento.

O evento DETr2 é de natureza extensional pós-orogênico com vetor distensivo
dirigido para SE. A feição mais proeminente correlacionável a este evento é a instalação

de família de veios de quartzo com mineralização aurífera da Mina de Passagem
associados, seguida de reativação de descontinuidades.
Grosso e da

Anticlinal do Lenheiro, possivelmente,

A

e

formação do Sinclinal Ouro

está associada a este evento.

NEOPROTEROZOrcO

[7]- As deformações correspondentes ao ciclo orogênico Brasiliano na área investigada são
de baixa intensidade, porém foram suficientes para promover desequilíbrios isotópicos,

principalmente no sistema K/Ar, em duas etapas distintas. O estilo de deformação, da
primeira fase [ECBrl], varia de dobramentos e cavalgamentos com vergência para NW, na
porção meridional da inea, passando para uma tectônica de blocos do embasamento com
deslocamentos para Vy', nos domínios setentrionais.

A segunda fase do evento Brasiliano,

[ECBr2] desenvolve- se com o vetor compressivo orientado segundo a direção geral N-S,
sendo responsável pela nucleação de dobras tênues e clivagens E-W. Adicionalmente,
desenvolvem-se, numa fase tardi-compressão principal, processos de soerguimento crustal

com nucleação de zonas de cisalhamentos normais dúcteis a rúpteis e dobramentos
mesoscópicos vergentes para leste.
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REATIVAÇOES

[8]- As principais descontinuidades crustais sofreram sucessivas etapas de reativações
geométricas e cinemáticas. Estas descontinuidades, de idades Arqueanas, incluem: Falhas

do Engenho, Curral e Água Quente, Zonas de Cisalhamentos Moeda-Bonfim, Dom

Silvério e Cipotânea e os Lineamentos Jeceaba-Bom Sucesso e Congonhas.
Particularmente, as estruturas tectogônicas de oricntação N-S foram submetidas aos
processos de reativações durante o Neo-Arqueano, Proterozóico e até no Cenozóico (cf,
Saadi,

l99l).

MOVIMENTOS VERTICAIS

[9]- Durante o evento DETrI ocorreu um vigoroso movimento ascensional de blocos do
embasamento representados pelos Complexos Metamórficos Bonfim, Belo Horizonte,
Caeté, Santa Barbara, Bação e Santa Rita, em contraposição ao rebaixamento de rochas da

cobertura (Rio das Velhas e Minas). O resultado foi a instalação da fossa tectônica do

Quadrilátero Ferrífero juntamente com a geração de auréolas metamórficas e zonas de
cisalhamentos normais transcrustais junto aos contatos dos complexos metamórficos com

as unidades supracrustais e formação de megassinclinais interconectados.

A

fossa

tectônica, então formada, respondeu pela acumulação de sedimentos do Grupo ltacolomi.

[0]-

Esta região experimentou pelo menos duas etapas de soerguimento crustal. A

primeira ocorreu ainda no Paleoproterozóico, durante o megaevento tectonodeformacional ETrl, associada à fase extensional. A segunda ocorreu imediatamente após

o evento compressivo principal brasiliano, associada à Zona de Cisalhamento Normal
Furquim.
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GERAÇAO DE ESPAÇO

Os modelos tectônicos aqui propostos contemplam um dos principais problemas

Il]-

geológicos associados à intrusão de veios e corpos magmáticos ocorridos, em vários
estágios da evolução arqueana e proterozóica da região meridional do Cráton do São
Francisco, que é a geração de espaços ou sítios extensionais, para o alojamento de corpos
granitóides Qtlutons e diques), diques máficos, pegmatitos e veios de quartzo e de calcita.

CAVALGAM ENTOS

[2]-

VS.

TRANSCORRENCIAS

Em cinturões orogênicos convergentes, o conhecimento sobre a evolução geométrica

e cinemática dos sistemas de dobramentos e cavalgamentos, de transcorrências conjugadas

e de falhas de transferências associadas é hoje bastante conhecido, existindo atualmente

uma literatura muito vasta sobre o tema (e.g. Sylvester
1982; McClay, 1992; Coward, 1994; Woodcock

&

& Smith, 1976; Boyer & Elliot,

Schubert, 1994). Entretanto, quando

tais cinturões envolvem transcorrências e/ou componentes de deslocamentos direcionais,
paralelos ao edificio orogênico, os modelos evolutivos deste sistema são controvertidos e

os nrnnecsos tectônicos pouco compreendidos, embora seja uma característica
-v nos cinturões fanerozóicos
-

(c/

Sengör,

l99l). O modelo corrente, de

Jpção bidimensional, sobre a evolução da deformação compressional e direcional

compreende dois estágios distintos: primeiro ocorrem dobramentos e cavalgamentos,
depois são geradas as transcorrências. Porém, quando se analisa um cinturão orogênico em

diferentes níveis estruturais, no espaço tridimensional, estes sistemas são interpretados

como produtos da partição da deformação ocorridos em regimes transpressionais, com
desenvolvimento contemporâneo destas estruturas (e.g. Ellis
et al., 1990; Holdsworth

& Strachan, l99l).

& V/atkinson,

1987; Oldow

Este é o modelo que se aplica paraa região

aqui estudada, onde a exposição das raízes de cinturões orogênicos dúcteis permitiu
demonstrar, geométrica e cinematicamente, que os processos tectônicos afuantes no

Arqueano

e Proterozóico foram de natureza transpressional, com componente

de

e adjacências.
Quadro 7.1- Síntese da evolução tectônica do Quadrilátero Ferrífero
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deslocamento principal direcional. Além da partição cinemática em estruturas de
componentes compressionais e direcionais, ocorre também a partição da deformação no
espaço tridimensional.

Em decorrência deste estudo, postula-se que as zonas de cisalhamentos dúcteis,
de alto ângulo, com deslocamentos direcionais, são feições tectônicas indicativas de trends

de zonas de sutura ou margens de paleo-placas, cuja atividade desempenha um papel
fundamental no modelamento e na evolução de cinfurões dobrados, do Arqueano ao
Neoproterozôico.

ÙUADRO SiNrøSø

tl3l-

O Quadro 7.1 (p.l98a) apresenta a síntese da evolução tectônica do QFe e regiões

adjacentes.

cApÍruLo
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BR VII'AI- IIRASII-/LAMÌ]AIU
BRVBCAMPANIIA

BR46O

LAMI}ARI
LAMIIARI

CS(i
640,ó00
642,000
643,000
643,600
644,200
646,200
647,600
652,400
630,200
629,600
629,000
625,400
513,100

7722,600
7720,200

512,050
5 12,500

7&0,400

512,200

I,500
50 I,800
50

trcvo

CARMO DEMINAS

77t4,600
77t3,8W
7713,200
7712,200
7712,2W

MONSENHORIZIDRO

MONSEN}IORIZIDRO
MONSEN}IORIZIDRO
ITAVERAVA
ITAVI]RAVA
ITAVERAVA
TTAVERAVA

7711,000

ITAVERAVA

7720,8N

RANCIIO NOVO
RANCIIO NOVO

7719,600
7719,200
7724,800
7643,500
7ó38,750
7641,000
7639,100

7639,750

523,850
5 15,700
523,850
525,050
529,500

7638,600
7653,900

683,800
532,700

7725,400

7U5,600
7645,800

7&4,850

531,300

7638,800
7638, l 00

IRIOO

531,400

7636,600

IRIOl

531,900

IRI02
IRI03
IRI04
IRI05

534,200
534,600
534,800

7636,900
7638,850

CONSELI IEIRO I,AFAIIÌTE

CONSELIIITRO I,AIIAII]'I1]
PEDR ITTJMIRIM
SERRA DOCAMPI]SIRI]
SERRA DOCAMPESTRE

SERRr' D()CAMPES'|RI]
SERRA DO CAMPES'IRI1
SERRA DO CAMPESIRE
SERRA DO POMIIEIRO
ROSARIO

MACUCO 8R265'l'revo
MACUCO BR2ó5
BR265I'IUTTNGA
ITUTINGA Cor Quilombo
SERRA DO POMBI]IRO
SERRA DOPOMBDIRO
DO GALINIIEIRO

7638,750
7639,550

SERRA
SERRA
SERRA
SERRA
SERRA

534,550

7641,000

ITUI]NGA

IRI06

513,000

7æ7,000

IRIOT

5

7&7,2s0

IRIOS

12,500
509,300

IRI09
IRIIO

508,850
535,300

7656,450
7658,7W
7628,400

8R265 Rio Capivari
RIO CAI)IVARI I}R265
PEDR SERRA IX) IJACI
PEDR AR.EIÃO, MINA ARLIA
SERRA DE CARRANCAS

DOGALINHEIRO
DO GALINI{EIRO
DOGALINHEIRO
POMI}I]IRO

?24

IRIlI
I3

535.000
535,200
54 1.1 00

l4

54

I5

534.900
533, I 00
532,050
515,100
507,900
506,300
508.000
508, I 00
506,500
519,050
517,100
530,650
535.400
535,500
540.200
539,550
538,200
532,950
533,000
512.500
509,300
508.800
509,350
514,800
507,650
5 12,1 00
505,400
504,700
504,650
504,400
503,500
505,700
509,600
504,650
530,1 50

IRI I2

IRI
tRl
IRI
tRl
IRI

l6

I7
IRI I8
IRI I9

IRI20

IRI2I
IRI22
IRI23

tRl24
IRI25

IRI26
IRI27
IRI28
TRI29

IRI30

IRI3I
IRI32
IRI33

IRI34
IRI35

IRI36
IRI37
IRI38
IRI39

lRl40

tRl4l
IRI42
IRI43

IRl,l4
IRI45

IRI4ó
IRI47
IRI48
IRI49
tRl50

IRI5l
IRI52
IRI53

tRl54
IRI55
IRI56
IRI57
IRI58
IRI59
tRl60

IRI6I
IRIó2
IRIó3

I,500

7628,200
7626,900
7626,400
7627,450
7637,800

7644,700
7644,600
7643,950
7647,300
7656,800
7655.650
7656,300

7654,550
7653,300

7&5,900
7644,800
7644,150
7(A3,900

SI]RRA I)IJCARRANCAS
SERRA DIJCARRANCAS
SERRA DTìCARRANCAS
SËRRA DO POMI]I]IRO
ITUTINGA I}R265
ITU'TINGA I]R265

ITUMIRIM
tsR265 Rib l.imeira
PEDR ANI)RI:.Z.7. L lyci
SF,RRA DO IJACI
SERK\ DO IJACI
IJACI Lsc Borca da Mata
POR'I'O I,AI'IIJIì
ROSARIO
I]R265 SIIRRA CI IAÌAI)A

ITT]'IINGA

7643,900

SERRA OTJRO GROSSO
TJS.IUDR. CAMAIì(X)S

7644,500

TJS.

7645,500

ITUTINGA Rio Gr¿nde

7&4.400

I'IIITINGA Rib (ìrandc

7644,000

ITIJTINGA |az Casa Nova
SERRA DO CAMPIISIR,E

7640,100

7635,4s0
7633,650
7633,400
7626,500

7637,t50
't639,200
7629,850

7629,t50

IIIDR. CAMAR(iOS

rN(ìAi
TNGAI

INGAI
SERRA DA ITOR'TALEZA
CAMPESTRE/Pedra Preta

I'NJMIRIM
SERRA PEDRA IIRANCA
SERRA DA PEDRA BRANCA

PEDI{A I}RANCANEGRA

7629,500
7629,750
7629,s00
7632,900

S.

7645,100

ITIRAPUA
MORRO REDONDOItirapua
ITUTINGA
8R265 S. OURO GROSSO
SERRA DO PAIOL Itutinga

7644,000

764tJ00

527,450

7645,300

532,000
534,450
510,450
509,950
507, I 00
507,850
514,000
5 14,500
515,200
520,600

7æ6,350
7644,t00

628,860
625,740
636,200

SERRA DIJ CARRANCAS

SERRA DA PIJDRA I-}RANCA
SERRA DA PEDRA I]RANCA
SERRA DA PIIDRA BRANCA

SERRA OTJRO GROSSO

7U3,t50

I'|T]MIRJM

764 1,850

ITUMIRIM Irazl.ajinha

76ó5,300
7664,100

S
S

7666,550
7667,500

MACAIA.B SIJCESSO
MACAIA-B SI.JCESSO

7668,100

SERRA ALEGRE-I]STJCF,SSO

7674,700
7748,660
7754,700
7749,700

BOM ST.]CESSO-I]R38I
ENG CORREA R Itabira
MIN.I.'ERNÃO DI-AS
S. IBITI-IRUNA-Faz
S. IBITURLiNÂ-Iaz
S. IBI'lURllNA-Iaz
S. IBÍTRUNA-Faz
S. IBmIRtJNA-lnd
S. IBITURUNA-F'az

PFDRA NITGR^ Macaia
PIIDR NIIGRA Macaia

PEDR MACIIADO Amaran

IRI64
IRI65
IRI66
IRI67
IRI68
IRI69

521,600
519,500
5 14,600

7658,000

515,200

76ó0,100

516,700

7662,750

525,650

766/,7W

IRITO

525,550
525,300

7670,500

76r9,650

R FAR'I-T-IRA-BSI JCESSO
R FARIIJRA-I]SUCESSO

525,250
525,700

7ffi,950

S.

76ó5,300

S

525,800
528,400
528,600
524,300

7667,400
7670,400
7670,200

PEDR ljAZ Sta IIIILENA
S BSUCESSO-M AGUA LIMI'A
S BSUCIJSSO-M AGUA LIMPA
SERRA DEIIìITTIRIJNA

lRlTl
IRI72
IRI73

IRI74
IRI75

IRI76
tRl77

7659,200
7659,750

766.2,950

Paraiso

Mococa
da llarra
da Bara

Lactic
S llelena

IBI nJRtlNA-estrada llS
IBI'l'tJRljN^-lfund Blander
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IRtTÍl

IIu79
IRISO

IRISI
IR182

IRI83

524,500
523.550
522,500
ITORA

508,750
501.600

TRI86

IIORA

IRlflT

522,200

IRlS{r

525.500
526.550

IRt{19

IRI90

IRI9I
lRl92
IRI93

IRI94
IRI95
IRI96
IRI97
IRI98
IRI99
IR2OO

ruO1
IR202

IR2II
IR2I2

ru13
IR2I4

7750,2814

775t,978

PI.]DR. SAI}OF,IRO

599,533
585, I 80
581,708

7779,743
7769,030
7775,439

SERRA ROI,A MOÇA
PEDR I]OAVISI'A/I]ONTIM
PEDR SOUZA NOSC}il]SE

582,759
582,560
s99,460

7776,541
7777,701)

BRUMADTNHO
S CURRAL lì.odovia
IBIRITÉ
S CURRAI- R Paraopeba
PDDREIRA IBIPJI'E I
IBIRITÉ-EÞ-PJTSA

IR2I7
IR2I8
IR2I9

OP

IR22O

642,520
643,580

1R226
1R227

IR228

tp229
IR23O

rR23l
tR232

7748,00O

7787.214
7777,500

7786,9r5
7786,046

l3

7785,846
7785,646
775330r)

IBIRITÉ. Ilstr Ferro
IBIRJTÉ Estr lrerro

7754,t20

GI,AURA
GLAURA Rio

64t,400

7756,900

SOARIIS Agroalis

609,200
645,466
609,390
608,720
618,987
616,400
534,900
536,700
535,300

7753,800
7752,761

53 1,1 00

7645,100

7754,4N
7755,560
7753,118
7746,780

DA MOliDA zcmbl

TABOÕES
SERRA. DA MOI]DA-Dobra CI)
SI]RRA DA MOI:DA
SABOEIRO
SERRA DO SAIIOEIRO

ITUTINGA

7640,600

COND SIMONI]-I'IUTTNGA
COND SIMONE-ITUTINGA
SERRA I)EOUROGROSSO

764t900
7648,450

IR234

532,900

764t.450

IR235

663,200
632,500
631,300

7745,200
7746,800
7747,220
7751,546
7744,720
7749,400

628,083

SF.RRA

das Velhas

76/3,800

53 1,500

TR237
1R238

IIA5

MIN DOCUMI]I

596,663
598,ó

7760,585
7765,828

IR233

ru36

I.'AZ I]OM SIJCI,SSO

619.t22
6t9,269

597,4t3

TR225

LAVR¡\S-llstrada |abril
S Ilìl'I'tJRtJNA-lìaz S Ilclcna
IIST A.MOtJRÃO-'l.rcvo

PASSA'I'RÊS
PASSA'I'RÊS
PASSA'I'RtrS
SERRA DAS ARARAS-BRI 16
RIO PARAÍBA IX) SUL RJ
PEDR PIBB ltabirito
FM, SOI-DDADIì
PEDR RI].I.IRO DAS ROSi\S
PT'I)R S (ìONCAI,O RACÃO

IR216

1R224

7664,700
7668,400
767 6,200

I}ANANAI,-(ìI i]'UI,ÂNDIA

IR2I5

tR222
tR223

PDDR I}ARRIìIRO

PEDR ITAZ BARRA Ì]SCURA
PASSA TRÊS
PBDR RIO CLARO
PEI)R I}ANANAI,

582,560
597,889

uÌc2t

PEDRMACAIA

7660,100

SI]RR^ IX) ARROZAL-Ior. I V

628,208

IR2IO

7661.450

PEDR ARROZAI,

630, I 05
638. I 00

IR2O8
IR2O9

SDRRA Dtì IBITURUNA
PI]DR IX)]-I]IXI]IRA
I,AVRAS Latic Rcgislro
FUNIL Rio Grandc

I]RI I6-BARRA MANSA

IR204

ruO7

SERRA DIì IBTI1JRIJNA
I:NL I T: CAJ]IZT,ICA

7659.700

SCPS
SCPS
SCPS
SCPS
SCPS
SCPS
SCPS
SCPS
SCPS
SCPS
SCPS
SCPS
SCPS

IR2O3
IR2O5
IR2O6

7654.500

IìORA
IIORA

IRI85

IR184

7662.600

ITUTINGA-Iaz Cachoeira
S DO POMBEIRO Faz Milho V
MINA DA PASSAGEM
SANTO ANTONIO DO

I,EI'IÏ

ENG CORREA Rib Magno

ENGENIIEIRO CORREA

CACIIOI]IRA DO CAMPO

IR239
tR240

647,254
643,440

IR24I

OP

1R242

OP

IR243
Ix.244

oP

SERRA BICO DE PEDRA
SERRA BICO DE PTJDRA
SBICO DE PEDRA Iìarraginha

OP

SERRABELA VISTA

FT]NIt,
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SERRA I}tìt,A VIS'I'A
MORRO IIIit,A VIS'TA

IR245

OI)

tR246

oP

TR247

645,200
664,660
682,000
658,800
657,700
ó55.640

7738,300

MINA IIICO DI] PI]DRA

748,800
7746,000
7745,500
7744,000

MARIANA-IJITCB

7744,8N

MORRO S. SIìBAS'N.ÃO

659,377

7745,582

]'^Q[JAR L

IR254

6t7,553

775t,222

ru55

617,49t1

SÃO GONCAI,O I)O I}ACAO
SÃO GONCAI,O DO I]ACÃO

IR256
IR257
IR258

629,600
629,560
621,940

7't51,622
'17M,460

rR259

OP

IR260

IR263

665,220
615,600
617,580
618.658

1R264

679,301

IR265
IR266
UÌ267

680,160
680,935
684,445
686,29s
689,235
667,592

IR248

IR249
IR25O

IR25I
TR252
IR253

ru61
tp262

ru68
IR269
IR27O

IR27I
1R272
IR273

tR274

667,Í144
700,64¡t

689.368

ru75

687,893
686,279

TR276

669,370

tR277
tR278
tR279

671,287

IR28O

692,284
679,825
689,909

IR28I

AZIMIJ'I]ì

ru82
ru83
ru84

690,775
663,585

IR285

ru86
IR287
IR288
rR289
IR290

ru91
tR292
IR293

tR294
IR295

666,800
ó66,600
673,302
673,337

673,t47
673,261

672,862
672,377
671,592
673,681
675,166
678,721

ru96

683,471

1R297

AZIMT]TE

IR298
IR299

664,81I
665,44s
665,728
681,035
685,229
678,845

IR3OO

IR3OI

IR302
IR303
IR304
IR305
IR306
IR3O7

678,3t2

ru08

679,420

IR309

669,48t

TR3IO

670,359
667,360

IR3I I

MIN

'r^,QUAR

I-CMI'

M SAO STJI]ASIìAO MOINIIO

7756,800

IiNG. CORRIìA R S¿rdinha
IJNG. CORRIìA-OTJRO BRANCO
CAI} COR CARIOCA-CAIìRA.I,

7743,788
7748,500

SURRA I)A CIIAPAI)A
PTÐR MARIANA/S IøcoI
SI]RRA DO SAßOI]IRO

7755.2t8

CABRAI,

7755.826
7746,268
7746,532
7746,395
7745,976
7747,193

CA,I}RAI,

7745,060

7745,U2
7745,040

7745,t48
7756,172
7761,965

MG262 CACII T}RTJMADO
MG262 C,ACII I]RT]MADO
MG262 CACII IIRUMADO

MG262IìURQUIM
IìUQUIM
MG262 rRQ R GIJ^LAXO
SERRA DIIMARIANA
SERRA DI] MARTANA
PEDR T]ARRA LON(iA
PF,DR CI,AT

IDIO MANOI.]I,

77U,254

CLATJDIO MANOEI,

7766,402
7756,558
7759.083

CLAUDIO MANOEL

776t,t65

PEDR.I}ARRA LONGA
PEDR. MONS IIORTA

7749,28t
7755,975

SERRA DE CAMARGOS
T]S ITIDROTìL DE BICAS

PEDRAS

AGIIAS CLARAS-lìaz Irabrica
7758,040
7742,513
7737,400
7733,600
7738,34s
7739,689
7742,575
7740,400
7737,104
7736,552
7732,711

CAMPINAS
SERRA D()ITACOI,OMI
CIIIR^O R. Maynard
SE,RRA D()CIBRÃO
MAYNARD-PV Ilstrada
MAYNARD-PV llstrada

PADREVIEGAS

PV-MAYN^RI) llstrada

7740,807

PV-MAYNARD lrstrada
PV-MAYNARD Estrada
SER I)O CII}RÃO-V,qYNARD
MAYNARI)/llBIì.ANCO Trcvo

7740,24t

BARRO

7737,932

BARROBRANCO

7735,227

BBRANCO-DVASCONCELLOS

BR NCO Estrada

VENDANOVA
776t,395

BEN'TO GONCAI,VF]S

7759,302

BEN'I'O GONCALVHS

776t,677

BEN'IOGONCALVES

7772,523

F'ONSECA

7779,167

|ONSEC^ Iìio Turvo

778t,676

STA

ll^Rll^RA

Ilaz Xcrcrc

SALI'O R. Maynard

OP

683,060
687,983

MG262 ITURQUIM

7740,t)85

7739,810
7744,656
7742,6s3
7746,596

BARROCAS
I}ARROCAS
CACI'I llRtJMAl)O estrada

BARROBRANCO

774t,098

RIBEIRÃO DO CARMO
PADRE VIEGAS Faz CibrÄO

7740,617

MARIANA lrazCibrÃO
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IR312

IR3I3
IR314

IR3I5
IR3Ió
lR3 17

lR3l8
IR3I9
IR320

lR32l
IR322
tR323

66{r.033
608,3 l0
607,077
606.67 r
608, I 33
608,941

609,414
610.943
609,683
604,867
606, I 08

7743,405
7754,998
7747,747

7748,083
7750.5 I

I

7744,590
7743,080
7741,842
7738,6s3
7734,879
7728,009

JI]CEAI]^. - IìER ACO
PEDR ENTRE RIOS
F'ER. ACO I]N'|RD RI0S
ITDR ACO P28O IìN]'RTì IIIOS
RIISF,NDE COSTA
S SI]BASTIÃ0 VITORJA ACO
S SEBASTIÃO VI]'ORIA ACO
S SEB VII'ORIA.M Dtì DT]TJS

IR326
IR327

599,437
584.584

IR328

554,493
553,6t7
556.256
s57,397

76s0,282
7(A7,270
7644,615

IR332
IR333
IR334

559.tÌ57
566,167

7638.233

568,424

7626,152

IR335

563,356

7630,065

IR336
IR337
IR338
IR339

564,9t9

7645,4s7
7656,552
7657,473

IR33O

IR33I

IR34O

560,447
563,369

567,215

7712,622
771 8, I 05
7713,541
7678,308

764t,0t4
7618,630

sJDlt rillR. ACo'r'61

7665,201
7666,240

FE,R

569,949
570,782
571.960

ru45

574,t91

7665,752
7666,477

IR346
IR347
IR348
IR349

s72,774

7670,380

548, I 75

7694,441

548,545
549,513
553,877
568,776
583,015

7693,3t0

ru53

s82,939

IR354

582.888
s82,77s

7664,720
7665,026
7666.840
7807,789

1R355

IR356
IR357
IR358
IR359

638,990
637,573

IR3ó1

IR3ó2
IR363
IR364
IR365
IR366
IR367
IR368
IR369
TR370

IR371
TR372

IR373
IR374
IR375
IR376
1R377

IR378
IR379

M.I)EUSSSU'TORIA.V57
M. DF, DI]IJS S SEB VIIORIA
IER ACO VIi\DLiTO 64

766t,468

IR342
IR343
IR3,l4

IR352

PEDR MADRIì DIl DI]US
M. DII I)IJUS S SHI] VITORIA

SJDR, FER. ACO SR8
SJDR, FER. ACO SR8
FER ACO'TTJNEL 6I

568,059
56tì,595

IR351

S SLJI} VI'I'OIìIA-M DT' DIJTJS
FDR. ACO MADRIì, DI]TJS

7658,362
7659,537

IR34I

IR35O

ARROJAI)O

JIICIIABA R. Paraopcba

IR325

IR329

DII MARIANA'l'orrc'l'V

MOIìDA Ilstr¿da
MARINHO DA SI]RRA
MARINTIO I)A SIIRRA
MAIìINIIO DA SIrRR
MOIJDA-IIELO VALE
MOIT.DA-III1I,O VALU
MOI]DA-¡IULO VALD
IIELO VAl.lì S. Mocda

773t,464

606.400
597,536
605,650

tR324

S

7692"268
7685, I 80

7675,448

76&,5t4

ACO - SJDR

SJDR,I.'ER. ACO
PEDR RAPOSA - SJDR

PEDRLIRA DO FE - SJDR
RESI]NDE COSTA

SAoTIAGO
SERRA DA (ìALGA
SÃOTIAGO
SÃOTIAGO
RITAPOI,IS
SERRA DE SÄO JOSÉ
SERRA DE SÃO JOSÉ
SERRA DtJ SÃO JOSÉ
SERRA DTJ SÃO JOSÉ

SIIRRA PIIIDAI)Ii
SERRA PII]DAI)Iì

6l7,l0l

7807,804
7741,321

8R040-MIN l;lìRl'lìCO entr

643,889

7763,926

SINC VARGDM T,IMA

640,803

7765,801

6ttì,804

7740,00t

ó 18,941

7737,910

6t9,982
6t8,299

7737,8n

SINC VARGEM I,IMA
SERRA DO PIRES
CONGON}TASÆTJND
PTRES FER ACO

6t2,57t

60t,7t9

7737,58s
7739,464
7781,s03

CATAS ALI'AS
CATAS AI.IAS
CATAS AI-'IAS
656,291 7759,3t6
A. PEREIRA
4,. PEREIRA

653,720
659,377
697,871
699,976
694,048
695,881

CON(ìON}L,\S/F[J¡II)
SERRA MASCA,TE

MIN CASA BRANCA-SCTJRRAL
MORRO D'AGU^ QUENT'E
MINAFAZENDAO
MINA PITANGIJI
PEDR.'TIMBOPI]BA

ANI'ONIOPERLIRA
CA,CII. ANDORTNHA
7759,398
7745,582
7757,883
7756,5s2
7746,328

774t,196

MINA'TIMBOPIJI}A

TAQI]ARAI,
B LONGA.RIO(ìIJAI,AXO

CLAT]DIO MANOEL

ACAIACA
ACAIACATREVO
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tR3tì0

702,727

IR38I

710,4t6

IR382
IR383
IR384
IR385

714,820
720,560

IR386
1R387

IR388

IR389

ru90
IR39I

719,528

720,t44
720,8t4
716,370
714,890
712,748
717,266
720,146

7742,544
7740,605
7740,930
7742,900
7748,940
7752,522
7759.660
7767,6s3
7769.335
7775,160
7768,634
7',770,39t
7769,601

MG262. ZCDOMSII-V

MG262
PON'I'E NOVA trcvo

PIìDR. D'ALIrNA
PONTAL T'rcvo
ES'TR. DOM SILVERIO
RIO D(rcE pnte/cid

RDOCI].D SII.VF,RIO
DOM SILVERIO
PEDR. DOM SII,VERIO
SEM PEIXE Trevo
SEM PEIXL UMAft¡nso Pcna

DOM SILVIIRIO
D SILVIIRIO.I}ONIIIM I}ARRA
I}ONTìIM

IR392
IR393

7t3,650

IR394

7t0,094

IR395

708,937

776s,305
7763,926
7763,465

ru96

705,712

775s,9t7

IR397

704,722

IR398

707,045
708,462
709,924

7730.446
7728.758
7727,338
7723,610

GUARACI^IIA

777t,147

CT]RRAL, MIN MBI,

7779,527

PEDRIìOA VISTMtauna
MIN ITATIAIUÇU CURRAL
SERRA DOCURRAL
FORTO FIRMìi
CALAMBAU, Faz Machado
CALAMBAU

IR399
IR4OO

IR4OI
IR4O2
IR4O3
IR4O4
IR4O5
IR4O6
IR4O7
IR4O8
IR4O9

lR4l0
IR4I l
IR4I2
IR4I3

7lt,204

556,570
545,87 I
563,275
573,047
ó92,8 I I
688,903
685,372
683,047

683.794
669,168
675,320
670,233

668,2t4

IR4I4

663,897

IR4I5

7774,324

7775,t87
7704,678
7703,576
7696,974
7694,044
7691,954
7686,555
7683,317

BONF'IM cachocira
BARRA LON(ìA pontc

V. SÃOJOAQUIM
RPIRl\NGA/GUARAC
nortc

(ìIIARACI^Iì^
pedr.

BRAS PIRES

zuB SANTO ANTONIO
CITÐT'ANI]A

CIPOTANEA-MONTAMTA

7687,768

CIK)TANEA

7688,484
7691,223

CIPOTANEA.

7696,2t8

SENI{ORA OLIVDIRA
SENHORA OLIVEIRA
PIRANGA
PTNHEIROS AI-'I'OS
PTNIIEIROS AI,TOS
QIjELUZJTO

R

ESPERA{or Cachocira

IR4l{r

677,624
673.962
681,213
679,284

IR4I9

680,263

IR42O

6t0,436

IR42I

605,367

7709,363
7709,054

TR422
tR423

60

I,897

77n,286

CAIIUNDO/FAZ. I,AGOINHA

602,O57

77t0,906

IIAZ. PALESTINA

tR424

58ó,030

DESTERRO

rR425

572,265

RI426

566,09fì

7713.152
7695,942
7700,928
7700,389
7692,129
7678,089
7681,383

CARANDAI

7678,980

CAMPESTRE/PEDR. I]MBAVII
CAMPOLIDE/PEDR.
SOC. MINEIRA MIN - SMM
BARÃO COCAIS/EFVIVÍ
SERRA DO G.ARJMPO
SERRA DAS CAMBOTAS
8R262/SERRA CAMBOTAS
PEDREIRA COCATS

IR4I6
IR4I7

TR427

557,695

IR428
IR429

565,553
586,582

IR43O

610,506
ó30,008
621,353
ó28,488
657,996
656,429
653,802

IR43I
IR432
IR433
IR434
IR435
IR436
IR437
IR438
IR439
IR,l40

IR44I

654,742

662,270
656,807

671,94t

TR442

672,556
671 ,810

IRl43

667,zts

IR,l44
IR445

661,225
654,134

TR446

638,685

7700,344
7710,834
7722.957
7728,733

7&7,342
7717.762

7796,459
7797,133
7798,418

78t5,532
7802,t31
7799,s26
7802,849
7804,123
7801,065
7794,037
7800,015

7791,74t
7790,262

QT]ET,UZITO

JACARANDIRA
JACARANDIRA
JACARANDIRA/S. GAT,GA
R.ESENDE COST'A

RESENDE COS'TA

PICO DO GARIMPO/TLLEMIG

ARRXD. MINABRUCUTU
ES'I'R tsRUCTJ'I'IJ/SGRA}}AIXO
ESI'R. STA BARBARA

ARRIID

S

BARIIARA/PIIDR

ESTR BRUCTJTU/C LACERDA

ESTRLAGOA DAS ANTAS
FAZGERIZA
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640.026
639.054

'1788.362

IR¿t4tl

7781,019

FA Z Y'NJI]]'Iì/GANI)ARIìI,A
t]A7, (ìANDAREI,A/PT'DR

IR449

637,1 3s

7777,810

GANDARËLA/MI]R

1R450

't38,675

7780,098

IR45I

730,0 r 2

IR452
IR453

724,980
720,286

7790,t73
779t,356

I}R262
8R262
8R262
I}R262

1R454

689,661

IR455

690,573
691,286

IR447

7791,862
7799.581
7799,773

IR456
IR457

691 ,89 I

IR458

691,1

IR459

695.599

IR46O

687.4rì6

7789,653
7790,660

lR4ór

702,372

7821,1

IR462
IR463

ANTPIJR

ANl'PT]R

602,599

7769,671

1R464

5gft,833
588, I 70
583,732

7766,197
77',t0.421

IR465

IIì466

l4

7794,113
7808,021
7806,014

l9

IR467
IR46ti
IR4ó9

579,302

7773,5t4
7769,t85

ó04,81l

77&,460

595,6{17

IR47O

595,285

IR47I

593,440
SAB
644.228
644,856

7759,210
7765,481
7767,262
SAB
7752,508
7753,23Ít

tR472
IR473

IR474
IR475

IR476
TR477

IR478
IR479
IR480

644.773
645,773

647,865
648,784

6t3,269
616,729

IR48I

628,300

IR482
IR483
IR484

640,50

l

IR49I

639,428
620,335
625,036
646,500
646,600
645,200
645,000
644,980
644,380

TR492

ø5,500

IR493
IR494
IR495
IR496
IR497
IR498
IR499

fl6,000

IR485

IR486
IR4Íì7
IR488
IR489
1R490

IR5O2
1R503

645,500
646,000
660,400
650,350
650,960
649,750
648,550
647,7s0
649,872
ó50,250

IR504

65t,44t

1R505

654,365
654,671

IR5OO

IRsOI

rR506
rR5()7

656,t52

IR5I I

651,515
655,799
655,989
660,556

IR5I2

638,561

IR5I3

638,954

1R508

IR509
IRsIO

RIO CASCA
SERRA D SII,VTìRIO
SERRA D SILVIIRIO
SERRA D STI,VIJRIO

R PIRACICAI]A/C CT]RIJRTJ
R PIRACICAI]A/C CURIJRTJ
R PIIì.ACICABA/I'IJDIì..

ARREDJ MOM,I]VADIì
ARRUD J MONLEVADD/I'EDR
DSTIì R PIRAC/D SILVIJRIO
EST R PIRACÆI,ORAI-IA
CAI'ODRANA
GARIMPO ANTPERLIRA
PII]D PARAOPEBM)EI)R
MARQUIIS
IIRTJMADINIIO/A IìI,ORTIS
MG()4O/BRTJMADINHO

I]RUMADINIIO VLLTIO
SAMAMT]AIA
MARINHOS

ARANIIA/CACTI ALI]MOA

7753,367
7755,027

ARANITA
CORSABOEIRO
s BAR'TOLOMEU/CMBAÇÃO
s BAR',t'OLOMIjtJ/CMr]^ÇÃo
IìS]'R. S I}AR].OI,OM}ìT]
I]S'I'R. S I]ARTOLOMDT]
S BAR'TOLOMEIJ/TAPERA

7753,202
7806,974

SÃO BAR'IOLOMEU
BI.T4}AIRRO ]'UPI

7814,801
7809,047
7804,097

SANTA I,UZIAIB FRIMISA
8R262/CIIAI-E DA SERRA
DS'TR CA IJTE/PERIIIERIA
CAETE/ N'nGA ESTA.çÃO
SABARA/GAL CARNEIRO
RIO MAI'A PORCOS/ITAT}IR
SíI'IO

'|',t53.367

7799,163
7802,207

7759,074
7751,900
7752,600
7752,540
7752,300
7753,400
7753,960
7747,880
7747,s00
7747,880
7747,260

7747,r40
7753,100

7755,t00
7756,0s0
7756,050
7757,400
7753,377

7752,679
7752,914
7752,668
7750,736

7751,952
7751,953
7749,988
7748,899
7747,961
7761,800
7762,648

MACIEL
MACIEL/R DAS VELI{AS
MACII]L/RDAS VELITAS
MACII]L/R DAS VELIL\S
MACIEI,/R DAS VI.]I-I IAS
lìAGO/l'AllOÕPS-Cor MA'I'O D
AI.T'O COR MAT'O DDNI'RO
ALTO COR MA'TO DDNTRO

,TAI}OÕI'S/F,ITVM

SERRA DO SIQTJEIRA
FAZ ALTO DA CARVOEIRA
ALTO DOCORRITUNDÃO
AL'K) DO CORR FT]NDÃO
CORREGOFTJNDÃO
CORR/T'AZ. AJTJDA
SAOBAR,TOLOMETJ
SÃO BAR'IOLOMETJ

SÃOBAR'I'OLOMEU
SÃOBARTOLOMETJ
CA'TARINAMENDES

CATARINAMENDES
CAT.ARINA MËNDI1S
SERRA DA I}RIGIDA
SERRA DA I}RIGIDA
FA7- FI,ORÞ]STA

FAZANADE SA
FAZANADE SA
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IR5I4
IRsI5
tRSló
IRsI7

ru18
IR5I9
IR52O

IR52I

rps22
IR523
IR524
IR525
IR526
IR527
IR528

IR'29

640,526
637,780

n63,217
7763,2n

FAZJUDEI,A

63?,7ß

77il,559

VALEDOSOL

632,410
633,300
634,879
634,872
635,439
634,399
635,604
635,238
636,565
ó34,033
628,263
624,493
624,356

7758,795

BOM SUCESSO/ACURU

n59,370

BOM SUCESSO/ACURI"JI
ACURT'I/RIODASVELHAS

n62,095

n62,4ll
7763,48t
7764,W7

n65,48t
n67,5æ
n69,547

n6t,740
n6t,538
7765,E28

n6l,l3l

IR53O

623,9n

nfi,724

IR53I

624,00f1

Tt679U

IR532
IR533
IR534
IR535
IR536
IRs37
IR538
IR539
IR540

624,005
625,056

7768,899
7769,656
7771,726

IR54I
IR542
IRs43
IR544
IR5,I5

IR3I6

626,12E

626,124
626,633
598,336
591,129

7n2,279

5n,041

ng,4E6
Ttu,lSE

624,975
625,522

m2,gl5
7787,727

7785,736

7n5,775

626Ar3

7n6,940

624,435
622,030
622,456
622,954

7n9J46
7785,945

77ffi4t0
7759,626

FAZANADESA

ACI.,IRI.JVSITIO STA MARTTIA

ACTJRIII
ACIJRI.JI

SÃOVICENTE
CORMANSO/EMMCARMO
SERRADOJAGUARA
REPRESA ACI.JRI.JI

MORRO CAMFO DOSTOCOS

FAZMARZAGÃO
QLJEIROZ JrltJSINA BONGA

USINADOBONGA
KM45
KM58
KM56
PTE BEM-TBVUprox.

CIJRVA DOMIRANTVI(M 5I

PTEBEM.TE-VI
PEDREIRAIBIRITÉ2
PEDREIRASARZEDO I
PEDREIRAIBNNÉ¡ C¿

ROVRIO DASVELTIAS KM65
RIB DOS MACHADOS
PTERIB DOSMACHADOS
ROD RJOVELHAS KM57,5
SANTARITMNDQI.'IM CAT

SANTARITA
ITABIRITO
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APENDICE 2- Descrição macroscópica das amostras de rochas estudadas.

BRZT- A amostra BP.ZT foi coletada na Pedreira PIBB situada, a3 Km a NE de ltabirito. O
afloramento apresenta foliação milonítica subvertical com componente de cisalhamento direcional,

dextral. Macroscopicamente. é uma rocha leucocrática. de composição granodiorítica, cor cinza
clara, granulação média com textura equigranular.

BRZ

¿l-

É uma rocha de composição granítica intrudida no Complexo Metamórfico Bação.

Apresenta uma incipiente foliação de cisalhamento subvertical e dobras suaves, assimétricas com
padrão em"Z". Macroscopicamente, é muito semelhante à amosüa BRZ7.

BRZ 4- A amostra BRZ4 é do Complexo Metamórfico Bação e foi coletada na Pedreira de São
Gonçalo do Bação. Trata-se de um gnaisse de composição granodiorítica. A foliação milonítica é
subvertical e apresenta componente de cisalhamento principal direcional, dextral.

BRZ 19-

A

amostra BRZI9 é representante de um dique, subvertical, intrusivo no gnaisse

granodiorítico BRZ4, cuja espessura não ultrapassa 50 cm.

BRZ

2l- A

de Jeceaba.

amostra BRZ2I foi coletada na localidade de Salto do Paraopeba, distante 5 Km a NW

A rocha, já bastante intemperizada, é um pegmatito de grão médio com espessura não

superior a um metro. Apresenta-se intrusivo no quartzito da Formação Moeda paralelamente

à

foliação milonítica.

IR 223F- É um biotita-quartzo milonito do Granitóide Mamona situado na Zona de Cisalhamento
Moeda-Bonfim. A idade U/Pb, em zircões deste granitóide, é de 2.730+10 Ma (Tabela 4.1). Na
seção geológica apresentada no item 5.3.3.1, Prancha 5.3, observa-se a imposição de três eventos

deformacionais. O evento deformacional mais antigo

foi responsável pelo desenvolvimento

de

foliações miloníticas associadas à Zona de Cisalhamento Moeda-Bonfim. O evento intermedirário
corresponde aos deslocamentos inverso-sinistrais, com movimento de sul para norte relacionado ao
evento orogênico Transamazônico. E o terceiro corresponde as atividades do evento Brasiliano que
resultou na formação de falhas inversas, rupteis, com polaridade para oeste.
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IR 2738- É um quartzo-sericita milonito do Grupo Maquiné, da Zona de Cisalhamento Furquim,

região de Cláudio Manoel (Figura 5.46). Os indicadores cinemáticos mostram movimentos
normais para leste (Figura 5.47).

IR 378C- Amostra retirada de nível máfico do gnaisse bandado do Complexo Granulítico Acaiaca.
Este gnaisse apresenta um aceryo de indicadores cinemáticos mostrando fluxo sinistral de SSW
para NNE. Os dados isotópicos do sistema Rb/Sr e Pb/Pb demonstram um retrabalhamento crustal
por volta de 2.000 Ma (Tabela 4.4).

IR 380- Banda biotítica do gnaisse do Complexo Metamórfico Mantiqueira na Zona de
Cisalhamento Dom Silvério.

A foliação

gnáissica possui orientação N-S e mergulho subvertical

com viírios indicadores cinemáticos mostrando componente de cisalhamento dextral (Figura 5.51).

IR 3838- Nível anfibolítico do gnaisse do Complexo Metamórfico Mantiqueira, Pedreira D'Alena,
Ponte Nova.

A foliação gnáissica, de orientação N-S,

apresenta mergulhos suaves para leste e os

indicadores de cisalhamento mostrando movimento geral para oeste.

IR

3898- É um biotita-quartzo milonito de gnaisse do Comptexo Metamórfico Mantiqueira na

Pedreira Dom Silvério, Dom Silvério. Os indicadores cinemáticos apontam movimentos normais
para leste conforme ilusüações da figura 5.52.

IR 400A- Nível máfico do gnaisse do Complexo Metamórfico Mantiqueira, região de Guaraciaba.

os indicadores de fluxo apontam movimentos com componente lateral, dextral.
IR 402D- Nível anfibolítico em gnaisse da região de Itaúna apresentando evidências de movimento

normal. Os indicadores de cisalhamento estão ilustrados na figura 5.41. Além disso, ocorre a
superposição de uma deformação incipiente com polaridade tectônica dirigida para NW.

IR 4068- Nível máfico do gnaisse do Complexo Metamórfico Mantiqueira, na região de Brás
Pires. Os indicadores de fluxo no gnaisse mostram componente de deslocamento lateral, direito.

IR 423C- E uma amostra de granodiorito do Batólito Alto Maranhão na região de Entre Rios de
Minas, com foliação de natureza protomilonítica, incipiente. A idade U/Pb em zircões deste
batólito é de 2.124 Ma (Tabela 4.5)
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IR 438C- Granitóide leuco a mesocrático de textura média a fina da região de Cocais, região
nordeste do Quadrilátero Ferrífero. A foliação milonítica, de baixo ângulo, apresenta indicadores
cinemáticos mostrando deslocamentos inversos com transporte tectônico dirigido para oeste.
Entretanto, observam-se injeções de corpos de pegmatitos preenchendo fraturas de tração (tension

gaså) que teriam sido desenvolvidas durante um evento tectônico distensivo, com movimentos
normais para leste.

IR 455D- Granitóide da região de Rio Piracicaba, NE do Quadrilátero Ferrífero, apresentando
foliação milonítica e indicadores de cisalhamento normal dextral para SE.

IR 458- Anfibolito intrudido em granitóide da região de João Monlevade. NE do Quadrilátero
Ferrífero, apresentando foliação milonítica de baixo ângulo para ENE.
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APÊNDICE 3- Nomenclatura adotada na tese.

-

Orogenia: O termo orogenia sempre constitui motivo de controvérsias devido seu uso com

diferentes significados. Aqui será utilizado no sentido de Sengör (1991), designando processos
relacionados à margens
processos orogênicos

(:

ele

placas convergentes, incluindo margens do tipo transpressional. Os

tectogênicos, sensu Bates

&

Jackson, 1987) incluem a formação de

dobramentos, falhamentos, plutonismo e metamorfismo. A contraparte deste processo é designada
de tafrogenia.

- Diastlofïsmo: O termo diastrofismo designa todo movimento da crosta terrestre resultante
processos tectônicos os quais incluem a orogenia, epirogenia e tafrogenia (Bates

- Superposição Cinemática: O termo superposição cinemática

& Jackson,

de

1987).

foi utilizado por Machado & Endo

(1994) para designar a superposição plano-paralela de estruturas denuncíada pela mudança na

história de movimentos, decorrentes dos processos de reativação de anisotropias planares.
Entende-se por reativação a acomodação de eventos de deslocamento ao longo de estruturas préexistentes (White et al., 1986: Holdsworth et a|.,1997).

- Atitudes de planos e lineações estruturais: notação trama (ou clar) ou sentido do mergulho do
plano ou caimento de linha (dip direction);

- Projeção estereográfica: Diagrama de igual area - rede de Schmidt. hemisfério inferior;

- 56: Acamamento;

- 56: Bandamento composicional;

-

S.: Foliação milonítica da fase n;

- p,: Eixo de dobra da fase n
- læmino: Lineação de estiramento mineral da fase n;
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- Lminn: Lineação mineral da fase n;
- Sûno: Foliação tectono-metamórfica da fase n;

- S/C: Foliação S (schistosité) e C (cisaillemant) (Berthé et a\.,1979) ou Sa/Sb (srrain-inçensitive
þbrics) no sentido de Hanmer & Passchier ( l99l );

- C': Banda de cisalhamento (Shear
cleavage (Platt

Band Foliation) ou asymetrical extensbnal crenulation

& Vissers, 1980);

- Sentido de Rotação: Padrão de assimetria de dobra, tipo Z e S, é determinado com o observador
posicionado segundo o sentido de caimento da linha (down-plunge projection);
- PV: Plano vertical;
- PH: Plano horizontal;
- abc: Eixos cinemáticos

-XYZ: Eixos principais

do elipsóide de deformação;

- e : Comprimento de onda de dobra;

-

õt oz <r3: Eixos principais

do elipsóide de tensão;

-Abreviaturas: e.g.- exempli gratia; q.v.- quod vide; cfr- confronte; cf- confira; op. citopus citatum.

APÊNDICE 4- Mapas com a localização das análises geocronológicas contidas nas tabelas
1.1 a 4.6.
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APÊ,NDICE 5- Acervo de fotografias.

com padrão em "Z", em gnaisse do Grupo Barbacenq região de
Itutinga (fRl27). Atitude da foliação gnáissica é l5Oo/75". Plano de observação horizontal-

FOTO

l- Dobra assimétrica,

FOTO 2- Dobra assimétrica, com padrão em "S", em gnaisse do Grupo Barbacena, região de
Itutinga (lRl32). Atitude dafoliação gnáissicaé 170"/85o. Plano deobsewação horizontal.
FOTO 3- Aspecto da foliação gnríissica milonítica, de alto ângulo, do Complexo Metamórfico
Mantiqueira. Pedreira Campolide (1R432). Atitude da foliação gnáissica milonítica é l40o/85o.
Plano de observação horizontal.

FOTO 4- Deflexão dextral da f'oliação milonítica em granito do Grupo Barbacena. Pedreira
Barbosa Mello

- Nazareno

observação horizontal.

(1R05). Atitude da foliação milonítica

é 230"173". Plano de

FOTO 01

FOTO 02

FOTO 03

FOTO 04

FOTO 5- Porfiroclasto de quartzo com assimetria tipo "oo' indicando movimento normal para
leste na Zona deCisalhamento Moeda-Bonfim (IR223). Plano
Escala:

"ac" vertical, de direção 560'8.

barra:4 cm.

FOTO 6- Pods de foliação milonítica S/C em itabiritos da Formação Cauê, na aba sul do
Sinclinal Curral (Local. Figura 5.33 e 5.37). Seqüência estratigráfica invertida. Atitude da
foliação milonítica paralela ao bandamento composicional

é 130"/60". Plano de observação

o'ac" vertical de direção N80oE.

FOTO 7- Dobra em quartzo-mica-xisto do Grupo Maquiné vergente para leste, região de
Furquim, MG 032. Plano de observação vertical de direção E-W. Escala: barra:0,5mm.
FOTO 8- Foliação milonítica S/C em hematita-quartzito, região a sul de Mariana (IR 260): A
atitude da lineação de estiramento mineral é 145"/35". Plano de observação "ac" vertical, com

movimento de topo para noroeste. Escala: barra:O,4mm'

FOTO 06

FOTO 05

FOTO 07

FOTO 08

FOTO 9- Dobras monoclínicas com vergência para NW. Mina da Passagem, Passagem

de

Mariana. Plano de observação vertical.

¡O'l'g l0-

Veio de quartzo da geração

n+l

preenchendo fraturas de tração (tcnsion gushcs).

Mina da Passagem, Passagem de Mariana. Plano de observação "ac" vertical de direção S45"E,
com movimento detopo para sudeste. Escala: barra:l5cm.

FOTO I 1- Veio de quartzo da geração

n+l

preenchendo zonas de extensão com houdins

assimétricos, Mina da Passagem, Passagem de Mariana. Plano de observação
direção S50"E com movimento de topo para sudeste. Escala: barra:l5cm.

"ac" vertical

de

FOTO 09

FOTO 10

FOTO l1

FOTO 12- Aspecto do bandamento gnáissico do Complexo Metamórfico Bação. Pedreira
Fernão Dias. Itabirito. Plano de observação vertical. Escala: barra:3Ocm.

l3-

Aspecto do bandamento gnáissico milonitizado, de mergulho subvertical, do
Complexo Metamórfico Bação. Pedreira de São Gonçalo do Elação. Plano de observação

FOTO

horizontal.

FOTO 14- Mobilizado quartzo-feldspático dobrado, segundo padrão assimétrico em "S",
apresentando foliação plano-axial. Pedreira de Amarantina, Amarantina (IRl63) - Plano de
observação inclinado. Escala:

barra:3 cm.

FOTO 15- Dobra intrafolial apresentando assimetria com padrão em '0S". Pedreira de
Gonçalo do Bação. Plano de observação horizontal.

São

FOTO

FOTO

FOTO

r3

14

FOTO ls

12

I.-OTO

l6-

Granitóide intrusivo em gnaisse do Complexo Metamórfìco Bação mostrando o

arraste lateral direito da foliação gnáissica. Pedreira São Gonçalo do Bação.

A

sua idade é

2.682+43 Ma (BRZl9- Figura4.9). Plano de observação "4c", horizontal.
t OTO

l7- Corpo de pegmatito intrusivo no Granodiorito ltabirito

sendo dobrado e cisalhado

sintectonicamente, segundo a componente lateral direita. Pedreira PlB. ltabirito (lR 203).

FOTO l8- Granitóide intrusivo no Granodiorito ltabirito. Pedreira PIB, ltabirito (1R203). A
idade Pb/Pb do granitóide é 2.555+24 Ma (Figura 4.3, tlRZS) e da sua encaixante é 2.567+.8
Ma (Figura 4.2, BRZT).

l9-

Veio de Quartzo incluso em quartzo-xisto milonito, com geometria sigmoidal,
indicando componente de movimento dextral (IR 496 - Prancha 5.7G). Plano de observação
"ac", horizontal.

FOTO

FOTO ló

FOTO 17

FOTO

FOTO

19

18

FOTO 20- Foliação S/C, indicando componente de cisalhamento dextral, em metapelitos do
Grupo Nova Lima (lR 490 - Prancha 5.7A). Plano de observação "ac", horizontal' Escala:
barra:O,5mm).

pOTO

2l-

Zona de cisalhamento de componente direcional dextral, de atitude 190"170", em

gnaissedo Complexo Metamórfico Bação. Pedreira Femão Dias.

IRl62. Plano

de observação

"ac". horizontal. Escala: barra:l 5cm.
FOTO 22- Zona de cisalhamento de componente direcional dextral, de atitude l80o/65o, em
gnaissedo Complexo Metamórfico Bação. Pedreira Fernão Dias, IRl62. Plano de observação

"ac", horizontal.

FOTO 20

FOTO

21

FOTO 22

