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lhe Fundao Sys:t...em Cbet...ween Capanema and Timpobepa ar·eas) are

respectively N 60/70° and S 80° E. This variat...ion in st~rike is
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~olongamento para norte/nordeste e leste não ~ conhecido.

ConectJado ao seu ramo lateral oeste, caracteriza-se

onentaçao análogas a falha mest.rd._ Uma das lascas entre tais

falhas corresponde ao Sincllnal do Ouro Fino_

Face esse posiciona~ento particular e a existéncla, na

sua área de inf-luência. de variada assembléia de estruturas

tect6nicas, além de gradientes significativos de magnitudes de

deformação, o Sinclinal de Ouro Fino foi objeto de análise

estrutural de detalhe. Com isso, objetiva-se:

envolvida no desenvolvimento do Sistema do Fundão como um todo.

Em decor r énci a das excel entes exposi ções que exi stem

na Mina de Capanema CCia Mlnas da Serra Geral), sitJuada no

setor sul do Sincllnal de Ouro Fino, a formação ferrífera é



A área em est.udo est.á local i zada na regi ão cent..ro

leste do Quadrilátero Ferrífero, quadrículas de Capanema e Rio

1:150.000). Fica delimitada pelos meridianos 43° 40' 00" e 43°

35'OO"e pelos paralelos 20° 07' 30" e 20° 12' o30"(fig.2).

o acesso a porção sul do Si ncll nal de Ouro Fi no é

bastante facilitado. Utiliza-se para tant.o , est.rada paviment.ada

pavimentadas. as quais. de uma maneira geral, se apresent.am em

condições muito precárias de ut.ilização durant.e a est.açãc

chuvosa. As principais estradas t.rafegáveis est.ão indicadas na

Para a realização da análise est.rut.ural de det.alhe

foram ut..i1i zadas as técni cas usuai s de abordagem de terrenos

polideformados. sumarizadas na Análise Geomét.rica e Cinemática
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exposi cões .

O mapeamen"lo

alualização das fren"les de lavra, elaborado por lécnicos da eia

Minas da Serra Geral.

A segunda elapa do lrabal ho consi sli u no lralamenlo

CRenner.1985), nova versão do programa GELIl CAdler et al. .•

1968). Para a de"lerminação das linhas de in"Lersecção en"lre

superfícies planares (em me"Lareni "los

uli 1i zado o p'r ogr ama PLANE CDunc an •1985) .



o Quadl~ilái.-ero Ferrílero ~ hoje considerado corno urna

das áreas clássicas da geologia pré-cambriana no Brasil. A

região é conhecida desde a primeira mei.-ade do século XVIII.

devido a inúmeras ocorrências de ouro.

Os primeiros es~udos sis~emá~icos na região remon~am à

primeira metade do século XIX. sendo devido a Von Eschwege

(1833) o primeiro empilhamen~o es~ra~igráfico para as rochas da

região de Ouro Preto.

primeiras décadas deste século~ Derby (1906) propoe a criação

da "Série Minas" e Harder e Chamberlin (1915) apresen~am a

~lmelra coluna estra~igrárica de aplicabilidade regional.

Urna sin~ese dos ~rabalhos geológIcos na região a~é os

anos 30 é apresentada por von Freyberg (1932). Guimarães (1931)

dlscor'dânci a en~re es~a e a "ser I e Mi nas", na regi ão de Ouro

Preto. Lacour·t (1936) apresen~a o primeiro mapa geológico da

folha de Our'o Pl~eto, na escala de 1: 200. 000.



Em 1946, um convêni o fi rmado ent.re o Uni t.ed St.at.es

Geological Survey CUSGS) e o Depart.am,ent.o Naci onal da Produção

Mlneral CDNPM)permit.iu a real~zação de um mapeamen~o geológico

1:25.000. Diversos relat.órios Ior·am publicados, relat.ivos às

quadrículas. Uma sínt.ese de t.odo o projet.o é apresent.ada em

Dorr C1969) .

destacam-se os de Ladei r a e Vi vei r os ( 1984), QUél.de C1985) ,

Mkmm el alo (1988) e Marshak & Alkmim (1989).
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dispondo-se em forma dômica (Guimarães et al.. ,1966a) est..á o

denominado Complexo do Bação.

geotermomét..ricos est..imou esse processo de migmat..izaçao parcial

o
emtemperat..uras da ordem de 700 a 2.7 G.a .. Para o complexo de



Do exposto, verifica-se'que o embasamento propriamente

dito, para as sequências supracrustais, é representado pelos

Dorr C1969) não consi der'ou a exi stênci a de embasamento

no Quadrilátero Ferrífero, optando pela hipótese de corpos

aL,1980), entre outros autores, no entanto, demostraram ser'em

complexas as reI ações de contato entre estes corpos e as

Estas sequênci as estão representadas no Quadri 1átero

Ferrífero pelo Supergr'upo Rio das Velhas C"Série Rio das Velhas

grupos, da base para o topo, Nova Lima e Maquiné.

O Grupo Nova Lima é constituído em sua maior parte por

subdividiu este grupo em tr'ês unidades, da base para o topo:

unidade metavulcânica Cmetaultramafitos, metabasaltos, filitos

quartzitos, quartzo-xistos). A unidade metavulcânica equivale

ao denominado Grupo Quebra Osso (Schorscher', 1978).



COLUNA ESTRATIGRÁFICA PARA O QUADRilÁTERO FERRíFERO

~
B. GANDARELA

fLORÁLlA
<~7-·-

-~ .t'

----.-.- ..------.-.-f-"....t;I- .. ,'
____ , ~_. ~ __ ~o •.. __ ti-C!--" __ D ~j..-/

--- SABARA -- - - - -- -' --- -___ ,~_--.,. ..•.._~ ... _ ~9-~'~ ? .;=.r-
--=c::.:_~.:.. .....- _

PLATAfORMAL ,-
------ /

TABOÕES
TURBIOITOS I

l'

\ \ COMPLEXO

I
I

5 Cá I

t3 • fECHO 00 fUNIL
I

Ci J
w Vl '<i

--éE9='~ - DELTAICO I-~-ll.. <t ~~ 1\
./ -l

cr ,- <:(z z ---'- COM <.
~

õ.: "- >"
O

\ ::J
O O -l

~ 0- U. <:(

=' ::J
-O a: cr
N (9 <.!) O
O X
o:: o:: w
w ~ -l
I-

~
o..

O ~o:: On.
VULCÂNICAS 7 U
P'IROCLÁST/CAS ?

GRUPO

MAOUINÉ CLAST. TRASICION.

VULCÂNICAS ÁCID.G.S ?

PLATArORMAL

DERRAMES BASAL T ICOS

PIROCLÁSTICAS

DE RRAMES E INT. ULTRAMAr

PARA E ORTOGNAISSE

" LI MIGMAlITO'3
,- _. ---------------_._-

op. C t t. ), na base e Casa For -Le (Gai r ,1962) no -Lapa. Es-Le gr upo
•......



~ualro grupos: Tamanduá. Caraça. Itabira e Piracicaba. O grupo

~amanduá CSimmons & Maxwell.1961) corresponde à quart..zit..os



composta essenci al men"le de mármores. Uma regressão i nterrompe a

sedlmentação "lípica plataformal até então instalada e tem

lnlcio a deposição do. base do Grupo Piracicaba, a Formação

Cercadlnho. Est.a é constit.uída de quart.zi"los, filit.os, quase

sempre em intercalações rít.micas. Present.e em quase t_odos os

pontos do Quadr i 1át.ero Fer r i fer o, tal formação, pelo seu t.i pi co

estratigráf 1co.

A porção superior do Grupo Piracicaba é caract.erizada

por uma seqüéncla t.r·ansgresslva. compost.a de filit.os, filit.os

dolomítlcos, filitos grafitosos e qU.8.rt.zitos, que compõem as

Formç6es Fecho do Funil, Taboões e Barreiro.

O topo dest.e grupo é marcado pela Formação Sabará. É

constltuída de xis"los, filitos, me"ladiamict.it.os, numa espessura

est 1mada enl mal.s de 1. 000 met.r os CDor r, 1969) O fato de ter

sido muito pouco es"ludada não permit.e ainda que se caracterize

estratigráficas i n"lernas.

~ O Grupo Itacolomi foi originalmente descrito por



com~lação de esLudos mais recenLes ( Gloeckner. 1981; Villaça.

19~; Alkmlm. 1985; Morais. 1985; en~re outros) que ver~am

sobre a

Tamanduá.

Tamanduá. I"lacolomi e a Formação Moeda do Grupo Caraça se

consliLuemnum complexo aluvial associado à uma sedimenLação de

0alaforma profunda e plata~orma carboná"lica (Formação Ba"latal

e Grupo Itabira) e ainda a um complexo deltáico com Lurbiditos.

r'epresentadupelo Grupo Piracicaba.-

eocenica. Es"las bacias são de

~lrapassando 35 Km
2 em extensão.

["mas reições marcantes podem ser cons"latadas qu~ndc'

da observaçao do Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero

tfig.5). A primeira delas diz respeiLo às orientações exibidas



MEGAESTRUTURAS DO QUADRILÁTERO FERRIFERO
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Bartolomeu-Mariana. Dorr (op.cit.) ressalla a imporlância desla

estrutura ao dest.acar a conexão exi slenle enlre essa e lodas as

dema15est.ruturas do Quadri 1álero Ferr í fero.

aquelas siluadas no dislrilo de Ilabira ..

Dentre os grandes dobramenlos.

sequéncias per lencenles ao Super gr upo Minas, deslacam-se: a

oeste, o Sinclinal da Moeda, com lraço axial carlográfico na

centro-lesle, os Sinclinais de Gandarela e Ouro Fino e na

porção norle-noroesle, eslendendo-se na di reção nordesle, o

Homoclinalda serra do Curral (Fig. 5).

destacam-se o Si slema do Fundão (Dorr, 1969) e o Si slema Engenho->t:

CGuild.1957.Fig.5). O primeiro deles pode ser lraçado por uma

distância de 110 Km, parlindo da quadrícula de Florália. onde é

truncado por complexos gnáissico-migmalí licos alé a quadrícula

de Wro Prelo. ~O Sislema Engenho pode ser lraçado por mais de

Ferrifero. Oulro sislema digno de nola é o de Água Quenle.

persistenle na di reção norle sul, eslendendo-se da quadr í cul a

í:leMariana alé a quadrícula de Calas Ai'las, sobrepondo rochas

gnáissicas e de idade pré-Minas a rochas do Supergrupo Minas

(Maxwell. 1972).

Reflelindo esla complexa eslruluração.



polifásico da deformação a que foram submet.idas as rochas

suprascustais foi reconhecido de longa dat.a.

characteristic deformat.ion of t.he rocks of cent.ral Minas Gerais

has been thrust fault.ing and accompanyng folding. The forces in

general came from t.he east. and sout.h, ranging from different

directions being applied at different times, resulting in a

sort. af superimposition 01 st..rucLure".

Guimarães (1931) sugere uma fase diastrófica anterior

destas formações se deu após a àeposl ção da Sér 1e lt-acolorni e

foi acompanhada de i ntr usões de di abási o e i nj eções gr aní ti cas"

(Guimarães, op. c i t.. ,p 23).

Barbosa (1949) com base em levantamentos de secções

geológicas na região de Congonhas e da integração de dados

que a orogenia deformadora das séries proterozóicas no centro

de Minas Gerais, teve pelo menos duas fases distintas: na

permitido depois a deposição da Série Itacolomi, até uma época

em que a recorrênci a da ati vi dade orogêni ca ter i a causado a

acentuação do dobramento àa Série de Minas. em cuja estrutura

flcau parci al mente englobada E::' encai xaàa a Sér i e I t.acol omi "



deposi ção da Sér i e I t.acol omi. Segundo est.e aut.or, urna pr i mei r a

fase produzi r 1 a 3. compr essão de 1est.e par a oest.e; a segunda,

dest.aca ainda a açao de "domos grant.ít.icoS''' na def"orrnação das

supracrustai::>. Ele escreve: .. os blocos elevados do embasarnentu

crist.alino nao encontrando grande resist.~ncia nos f"lancos,

expandiram-se 1ater al ment.e, empur r ando consi go as camadas das

rochas suproacr ust.ai s" .

diast.róficas. Sobre o complexo do Bação, eSLe3 aut.ores concluem

,·... que se traL3 de um corpo de litologla complexa que em tempo

prot.erozóico f"oi impelido ascencionalment.e, sob efeito de uma

tect.ànica reincident.e, em ["orma de cunha ou diápiro. cont.ra uma

polifásica para a regiao, com a ocorrência de três event.os de

deformaçao: o pl-irneiro deles, de idade POS-R10 das Velhas e

~~-Minas; o segundo p6s-Minas e pr~-It.acolomi e o t.erceiro de

sua extensão. O ter'ceir'u event.o seria o mais signif"icat.ivo e

envolveria t.odas as seqüências met.asediment.ares.



estruturais obtidos a partir da década de 70, reconhecem seis

eventos deformati vos afetando as seqüênci as supracrustal s no

Quadrilátero Ferríferro. O evento mais antigo serla., segundo

Supergrupo Ri o da.s Vel has. Os event~os subsequentes afetar i am

rochas de idade Minas e I tacol omi .

.Quade (1985) propõe um modelo evolutlvo que inclui

asSOClada à ascençao de blocos do embasamento Cem espec.i al do

complexo do Baçao). O segundo, também de nat-ureza compressi va

envolve transpor-te tectânico de sudeste para nordeste, agora

assoei ado à ascenção de blocos do embasamento per i f ér i cos ao

realizados na escala de 1:10.000 CGloeckner,1981; Evangelista,

1984; Alkmim,1985; Chemale Jr. ,1987; Endo, 1988, entre outros)
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estruturas do primeiro e Lerceiro evenLos,

t.erceira geração e fenômenos de reat.i vacão.

} Mais recenLemenLe. Marshak & Alkmim (1989) at.ravés da

principais evenLos deformaLivos que

do Craton de São Francisco. (O primeiro@

event.o, de nat.ureza compressional, ger·a uma cadeia dobrada, com

falhas de empurrão/zonas de ci sal hament.o assoei adas. vergen"l.es

para noroeste. O segundo evenLo, t.ambém de naLureza compressiva

C d~ direção nort.e-sul) gerou falhas reversas de alto ângulo e

dobras abert.as e foi acompanhado pela ascenção de cor·pos do

embasamento. Falhament.o normal e int.rusões associadas de diques

máficos são as pr i nci pai s mani fesLações do tercei rQ evenLo, de

natureza exLensi onal. EsLas est.ruLuras, segundo esLes auLores,

podemest.ar associadas com a formação de bacias sedimenLares

~adrilát.ero Ferrífero, Cordilheira do Espinhaço e na Bacia do

São Franci sco.





admitem, com base em paragêneses em sericita -quartzo milonitos

e filitos, condições metamórf'icas de baixo grau.



GEOLOGIA DA REGIÃO DO SINCLINAL DE OURO FINO

E ÁREAS ADJACENTES

homogeneous greyi sh-b1 ue sl at.e of Úuro Fi no near- Pa1 mit.a1. 1 S

int.erlaid by a berl of quart.zose slat.e from t.wo t.o eigt,h feAt. in

thickness. cont.aining reniform pieces of slat.e, mixed with

globular and spheroidal masses of white iron pyr·ites. which --

as well of r·adiat.ed and fibr'ous as of concentric lamellar

sLructure-- affords 0.000014 its weight of gold". Estas antigas

atividades de mineração são. de fat.o. muito comuns em todo o

Sinclinal de Ouro Fino como t.ambém no Sinclina1 de Gandarela,

onde Renger et aL. (1988) catalogaram mais de 200 delas.

A segunda referência que se t.em not.icia sobre a área

emestudo cabe a Scot.t. (1902). Este autor indicou a ocorrência



consider ações.

Descrevendo a di s"lr i bui ção do que en"lão denomi naram

"quartzi"lo do Caraça", Harder & Chamber 1i n C1915) reconheceram

a bifurcação esboçada pelos alinhamen"los de serras a par"lir da

fazenda Capanema: para NW, na configuração da Serra de Ouro

Fino e para NNE formando o Maciço do Caraça.

Realizandcl um8. secçào geológica na serr-a de Ouro

formação ferrífera, desde a por-ção meridional da Serra do Ouro

Fino, até o ex"lremrJ se"len"lrional do Sinclinal de Gandarela, na

região de San"la Bárbara e Barão de Cocais_

O' Rourke C1957) mapeando as quadr í cul as de Ri o de

Pedras e Gandarela na escala de 1:25.000 es"labeleceu o seguin"le

Ferrífero pode ser assim procedida: rochas de idade pré-Maquiné

correspondem ao embasamen"lo Cgnái sses ) e ao Grupo Nova Li ma

Cfilitos,quar"lzi"los,bio"li"la e clori"la -xis"los) .0 Grupo Maquiné

tem correspondénci a di re"la, sendo somen"le denomi nada de Casa

Forte CGair, 1962) a Formação Chacrinha CO'Rourke,op. ci t.). O



equlvalem às Formaçoes Cercadinho e Fecho do Funil.

O· Rour ke (op. c i t. J consi der ou cada uma das uni dades

sp.gmnle empilhament.o est.ra"Ligráfico: "Série !'-1inas" Cquarzi'Los,

fllilos. ilabiri"Los, fili"Los) e "Série I"Lacolomi" (quar"Lzi'los).

Com base erll caracler·.isticas pe'lrográficas (arredondamento de

Urãos de quartzo), esses au'lores diferenciaram os quartzitos

que compõem os flancos leste e oeste do Sinclinal de Ouro Fino

p propuser am um modelo estr ut ur al no qual se conf 1.gur a um

howoclinal. sendo que o con'lato entr'e as "Séries" Minas (oeste)

'= Ilacol omi ( a I este) se dar i a por' f al hamento de empur r ao.

cujo Lraço seguiria o curso do Córrego das Flechas.

Estes autores reconheceram ainda a superimposição de

"fases orogênicas". que se manifes'lariam a'lravés da geração de

do~as de todas as amplitudes. falhas e diáclases.

lnílexão do t..raço axial cart..ográfico da es'lrut..ura na altura do

pICO do Monge. de NNE para NNWcomo um "falhament..o de empurrão

lransversal" de sent.ido E-W. Estes aut..ores porém nada menC1.onam

acerca do falhament~o do Fundáo e da ocorrência do Grupo

Maquiné, fatos já indicados por O'Rourke (1957).
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de charneiras B horizontais, da segunda fase deformativa D e
2 Z

atuai s de rumo aproximandamente para leste e caimentos de

30-45° se situam na Serra de Rola Moça, Casa de Pedra e

Mariana" .

Rosiére et a7.. (1987) realizando estudos de análise



aLravés de falhas dp empurr·ão. dobras e zonas de clsalhamento

dúcLeis, com direção NW-SE.

Segundo estes autores, o Sinclinal Gandarela teria se

geométrico e ci nemáti co.

Rosiére et al..Cop.cit.) sustentam que as falhas de

r=rnpurrão, dentre elas, o Sistema Fundão, geradas neste evento,

podemLer sofr-ido fenômenos de reativaçãu post,erior· e que o

L~t6nico.Nesta porção estudada, o sistema de falhamentos teria

caracterís"t.lc8 de r·ampa l81..eral.



uniformemen"Le or'ien"Ladas na direçao norte-sul, é resultado de

umacompressão com ei xo ª- ci nemáti co na di reção 1este-oest.e.

Menezes (1988) estudando a parte sul do S1. ncl i nal

Vargemdo Li ma, na quadr í cul a de Capanema, descr'eveu rt evol uçao

estrutural do Grupo Maquiné em duas fases d'"::"def0rmaçào. A

prlmeira delas se caracteriza por uma deformaçào em regime

corresponde, de forma análoga, à t.erceira fase de deformação

conforme sugerido por Rosiére et al.(op.C1~t.) F? Endo (op.ci.t.),

00 seja. uma compressào leste-oeste e estruturas orientadas na

dIreção nor te su 1 .

o Supergrupo Rio das Velhas, na região estudada, está

represenLado pelos Grupos Nova Li ma e Maqui né.



(1957) .

1)1

1
Afloramenlos, amoslras

anexo i. consi.deral'

tomar 0.9 medi.das em

serâo
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exposições são de má qual idade. como são. de r es"lo. a mai or

parte das exposicões des"las rochas no Quadrilá"lero Ferrífero.

Cs con"la"los do Grupo Nova Lima com rochas dos grupos

MaqUlné e Moeda. "lan"lo a 1es"le quan"lo a oest.e do si ncl i nal se

f~em através de falhas de empurrão relacionadas ao sis"lema do

Fundão.

o Grupo Maquiné ocorre bordejando o Sinclinal de Ouro

Flno ao sul. sudoes"le e oes"le. Ocorre numa f'al xa de 2.5 a 4 Km

delimilados.

A es"lruturacão da faixa Maquiné foi objeto de várias

estrutura homocll nal, de forma que, cami nhando-se a par"li r do

Complexode Bação para noroes"le, a sucessão verificada é aquela

descrita por estJe au"lor para as quadrículas de Rio de Pedras e

Gandarela C"label a 1). A f ai xa ser i a o I-esul "lado do empi 1hamen"lo

normal das Formações Pal mi"lal e Chacr i nha.

Gai r· C1962) "lr abal hando na quadr í cul a de Ri a Aci ma.

considerou a fai xa Maqui né como uma estru"lurd. Sl ní armal: COlfl

flanco nordes"le i nver"li do, de modo que "lem-se a repe"li ção da

Formação Pal mi"lal. com a Formação Casa For"le ocupando o núcl eo

da estru"lura.

Em recen"le "lrabalho na porção sul da faixa. Menezes



(1988) concluiu que a feição mais carac1.-erís1.-ica des1.-a são as

extensas zonas de cisalhamen1.-o oblíquas, de orien1.-ação geral

norte-noroes1.-e, com o desenvol vi men1.-o de j:"Jroeminen1.-e iol i açao

milonítica mergulhan1.-e para nordes1.-e. Segundo est.e aut.or, a~.

lltologicamen1.-e, podem ser correlacionados à Formação Palrnital

e que a ver'ificaçao da estrut.ura da maneira como propos1.-o por

Gair Cop.cit.) não é possível, face à in1.-ensa t.ransposição que

at.uou na ár ea.

Macroscopicamen1.-e.

de aspecto conglomerático ou brecnólde foram .J.nlerpI·etados por

Menezes(op. c i t.) como produtos da ação tec1.-ôni ca desenvol vi da

rochas são compost.as essencialmente de quartzo e sericita. em

quanLidades variáveis; como acessórlos, ocorrem clorit.óide e

As rochas dos grupos Caraça e 11.-abira são as únicas

unidades ainda pr'esel-vadas nCJ sinclinal de Ouro Fino.



t impor~an~e unidade li~oes~ra~igráfica na medida em

que seus cont-at-os e níveis int-ernos correspondem aos melhores

horizontes mapeáveis.

distribuição: a par~i r do extremo nort-e da est-rut-ura onde é

truncada por fal hamen~o de empurrão (7.400/6.800, anexo 1), se

estende por ~odo o fla.nco oes~e a~é o ex~remo sul, na al~ura

das i nstal açõe5; da Ci a Minas da Ser r a Ger al onde é novament-e

truncada, agora pelo Sist-ema do Fundão. A par~ir dest-e pon~o se

estende para sul na conformacào do Sinclinal Cont-a-His~ória e

para noroes~e, agora compondo o flanco leste do Sinclinal Our'o

Flno. Na al~ur'a da for'~e ini'lexão que sofre essé' sinclinal

(5.000/4.200,anexo 1:>, a Formação Moeda deixa de exist-ir, sendo

novamente truncada de forma que, no i'lanco les~e do sinclinal,

emsua porção nor~e, o Supergrupo Rio das Velhas repousa em

contato de falha, diret.amen~e sobre a formação ferrífera.

fUi tos. Os quar~zi ~os são desde mui ~o fi nos a grossei ros,

sericíticos. com es~rat-ificação cruzada acanalada e t-abular de

vezes muito ex~ensos la~eralmen~e, são desde muit-o finos a

muito grosseiros (seixos com a~é 30 cm de eixo maior), via de

metacher·t. negro. São, na maioria das vezes, suport-ados pelo

grao. A matriz é cons~i ~uí da quase que essenci al men~e por

quartzo e ser·ici~a. Piri~a é um acessórlo comum.



quartzitos mais ou menos sericíticos, intercalados a lentes

descontínuas de metacongl omer ados que r ar amente ul t.r apassam um

metro. A uni dade super i or é composta de um congl omer ado mui to

grosseiro seguido por int.ercalações de bancos conglomeráticos e

quartzitos sericíticos. Villaça (1981), ao contrário, propôs

umadi vi são em t,rês hor i zontes: i nfer i or, médi o e super i oro. O

horizonte inferior é constituído por um conglomerado basal e

sericíticos

horizont..e

médiosa fi nos, mui to ser i cí ti cos.

Est.8. segunda di vi são parece ter si do mai s adequada,

lendo sido verificada em várias das secções levant..adas.

variando entre menos de um met..ro até um máxi mo da ordem de 35m.

A espessura da Formação Moeda é em torno de 180m, não devendo

ullrapassar a casa de 230m.

Em termos de sistemas deposicionais, Villaça (1981)

divide a Formação Moeda, no Quadrilátero Ferrífero em três

fácies, duas aluviais e uma marinha ou litorânea. Os quartzitos

~osseiros e metaconglomerados que ocorrem nos Sinclinais

Moeda,Ouro Fino e Gandarela são incluídos, segundo este autor,

nas duas primeiras fácies. O contato basal da Formação Moeda

comrochas dos grupos Nova Li ma e Maqui né se faz quase que



~clusivamen~e a~rav~s das falhas rela~ivas ao Sis~ema Fund~o.

o con~a~o super ior, com a For-rnac;:aoBa~a~al ':::! nor mal e abr upt-o.

A Formac;:ao BaLaLal ocorre sempre capeando a Formac;:ao

Maeda. Ambas unidades t-em a mesma dis~ribuic;:ao.

micr'oscopl0, devi do 8 sua i 1na granul ac;:au, nao p FX.1ssivel a

iden~ificacao de suas: especles: miner·a.is na t-o~alidade, porem

exisLem lei-Los mais quar~zosos lnt~ercalados por lei~os mais

~frat-om~t-rica de raio X Crocha t-ot-al)forneceu uma composic;:ao

:Je quar t-zo e mi cas Ci11it-a). Mar anhao (1979) encont-rou, nest-e

nesmo t-ipo de analise, quart-zo, muscovit-a, serici~a e clorit-as.

A espessura da Formacao Bat-at-al nao pode ser avaliada

ievido a cobert-ura lat-eri~lca nas lmediac;:oes de seu conLat-o de

,apo com a forrnac;:aoferrifera, por~m no3.odeve ult-rapassar os

30m.



exclusivamen~e a~ravés das falhas rela~ivas ao Sis~ema Fundão.

O con~a~o superior, com a For-mação Bd.~a~al '= normal e abrup~o.

A Formação BaLa~al ocorre sempre capeando a Formação

Moeda. Ambas unidades ~~m a mesma dis~ribuição_

microscópio, devido ~ sua fina granulaçãu, naC1 P f)ossível a

iden~ificacão de suas especles minerais na ~otalidade. por-ém

exisLem leiLos mais quar~zosos inT_er-calados por lei~os mais

ilifratométricade raio X (rocha ~otal) forneceu uma composição

de quartzo e micas Cillita)_ Maranhão (1979) encontrou, neste

mesmo tipo de análise, quartzo, muscovita, serici~a e cloritas_

A espessura da Formação Batatal não pode ser avaliada

devido à cobertura laterí~ica nas 1mediações de seu con~ato de

lopo com a formação ferrífera, porém não deve ultrapassar os

GOm.



predominância de iLabiriLos dolomíLicos, o que

região do Sinclinal de Ouro Fino.

ConsisLindo no núcleo do sinclinal de Ouro Fino, a

Pormação Cauê se esLende do exLremo norLe da esLruLura,onde da

mesma forma que as Formações Moeda e BataLal, é Lruncada por

falhamento de empurrão, até o extremo sul, onde é novamente

lruncada pelo sis~ema de falhamentos do Fundão.

Devido ao desenvolvimento de espessa cobertura de

contrastante com as áreas adjacentes, em serras com altitudes

médias em torno de 1.ôOOm, atingindo um máximo de 1.754m no

pico do Monge (3.170/3.850, anexo 1).

A exposição da formação ferrífera é rara em

cortes arti ficiais.

Em termos petrográficos, a rocha típica da Formação

Cauê é o itabirito, que na área pode ser dividido em dois tipos

~incipais. O primeiro corresponde ao itabirito normal onde se

lem alternâncla de leltos de hematlta e quartzo. O segundo tipo

corrresponde àquele denominado itabirito argiloso CFonseca,

1984).~Esta rocha, t_ambém denominada de itabirito anfibolítico

ou formação ferrífera anfibolítica CViveiros,1984) consiste de



KCMS:),Fe+2)

Fe Si02 AI203 P PF

(0/0)

Ho hemotito o 63,98 2,12 1,93 0,067 4,18

Hb hemotito b 61 ,25 7,03 1 ,11 0,069 3,45

Si itobirito friável 56,21 15,42 1,02 0,062 2,85

Wh Hemotito alterado 60,99 1, 03 3,45 0,107 7,67

Hwhhemotitomuitoalterodo* 54,15 1,07 7,95 0,151 12,71

it itabirito* 46,10 27,82 1,67 0,100 4,17

de Capanema CFon~e: Cia Minas da Serra Geral).

* Rejei~os; PF: Perda ao Fogo



nas exposi ções na mina de Capanema. que como um t-odo. est-á

situada no flanco invertido da estrut-ura Cpor indicação da

reiação xi stosi dade/acamamento) .

O minério de ferro propriamente dit-o se constitui de

porções enr i queci das supergeni cament-e de i t-abi r i tos normai s de

et

que

anfibolíticos não fornece minérios de qualidade CMassahud.1988.

com.verbal). O minério. bem como os estéreis, são classificados

combase em crit-érios quimicos e granulométricos Ctabela 2).

separação no campo é dificultada. Viveiros Copo ci t. J indica

alguns crit-érios que auxiliam na caracterização dos diversos

li pos. a saber:

estruturas ai nda preservadas;

Ha: minério hematítico friável. isento de quart-zo

visível a 01ho nu;

Hb: minério it-abirítico rico. com pouca sílica visível

As reservas de minério de ferro no Sinclinal de Ouro

são as segui ntes: Cx 103t-)





forma de um material argiloso, de coloração branca, as vezes

amarelado ou avermelhado.

Somente um dique foi encontrado em menor estado de

alt.eraçao em t.odo o Sinclinal de Ouro Fino (3.000/2.620, anexo

1). Petrograficamente e const_ituído de ripas de plagioclásio

albítico saussuritizado, Fe-Mg cloritas, epidoto/clinozoisita.

apatita. A presença de quartzo intersticial sugere tratar-se de

um magma de afinidade toleiitica (foto 1).

cloritóide + mica branca + quartzo (Grupo Maquiné,foto 2)

cianita + sericita + quartzo CFormaçao Moeda)

A ocorrência de cloritóide de forma restrita ao Grupo

Maquiné reflete simplesmente a ausência de condiçoes qUlnucas

favoráveis para sua. formação. nas demai s unidades ,que segundo

razão Fe/Mg, elevado con-Cúdo de AI e simultaneament.e, baixo

Leor de K,Na e Ca.

Cop.cit.) indicam u desaparecimento de clorilóide corno limite

superior do baixo grau melamórfico, através das reações:



cloriló.i.de + C) ~eslaurolila + magneLila + quarlzo+ H O
2 2

_eslaurol i Ll + quar·lzo + H O
z



1mm

NX

Folo 1. - Dique de rocha metabási ca consti tuí do de r i pas de

pl agi ocl ási o al bí t.i co, Fe/Mg cl ar i tas, epi doto/cl i nozoi si t~a e

aclinolita (3.000/2.620, anexo 1).

O,2mm

N II

Fot.o 2. Paragênese i ndi cati va de

rochas do Grupo Maquiné: quartzo +

(2.600/1.550, anexo 1).

baixo grau

clorit.óide

met.amórfico em

+ mica br·anca



Terrenos polideformados sào aqueles que se sujeit..aram

a um ou mai s epi sódi os de derormação, acompanhados ou não de

Lransrormações met..amórricas. Mosher & Helper (1988) est..abelecem

Lrês objet..ivos quando do est..udo dest..e t..ipo de t..erreno: em

~imeiro lugar, eret..uar o isolament..o das rases individuais de

deformação e met..amorfismo at..uant..es;em segundo, det.erminar as

relações t.emporais e/ou espaciais ent.re est.as mesmas fases e

finalment.e o exame do signiricado cinemát.ico de cada uma das

fases de derormação.

Davis,1984) que visa a observação, descr'ição e medição de

aLribut..osgeomét.ricos e físicos de um corpo rochoso derormado.



laçoes, t-ranslações, deformação) que at-uaram sobre o corpo

hoso, podendo ser procedi da de duas formas fundament-ai s,

undo Turner & Weiss Cop.cit.), a saber:

- a part~ir de pressupost.os empí ricos, a nat.ureza da

em geomét-rica de um corpo reflet-e, em t-ermos cinemát-icos, a

em geomét.rica dos moviment-os diferenciais que agiram durant.e

-a part-ir da observação do est.ado flnal de um corpo

~mado e da comparação com um est.ado inicial admit.ido, uma

jetória de desenvolviment.o cinemático é propost.a.

lamenlais, como r"eologia,laxa de deformação, condições de

.orno do sist.ema, ent.re outros.



conforme proposto por Turner & Weiss (1963), Ramsay" (1967),
\

S - estrutura planar, com o sub-índice relativo à
n

Sm - foliação milonítica
n

1 - 1ineação:
n

t5
n

- eixo de dobra determinado a partir do diagrama

~lar de superfícies dobradas em diagrama estereográfico.

v .V ,V ,S ,S ,S -
1" 2: 3 1 2: 3

1CS /5 ) /1nC5 /5 )
li 1 3 2: 3



parameter", onde C = 1 CS /S ).
n i 9



____ 50

~5
1

No entanto. em zonas de charneira de dobras F é
1.



O,5mm

NX

Foto 4. - Acamamento em rilitos da Formação Batatal, dado por

intercalações entre níveis micáceos e quartzosos. O traço da

xistosidade é indicado pela orientação prererencial de

rilossilicatos Csericitas). C2.200/3.650, anexo 1).

presença de conjunto de estratos cruzados muitas vezes auxilia

a detecção do acamarnento em pacotes de quartzitos.



Foto 5. - Expressão do acamamento e xistosidade

da Formação Batatal. (2.250/5.550, anexo 1 ).



ferrífera, em função de sua relação espacial com a xis~osidade

S. Em I, i~abiri~o chapinha; Em 11, si~uação ~ransicional; Em
i

111, es~ru~ura "pencil".
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Mesodobra F em it.abirit.os na Mina de Capanema. Os
1-

no est.ereograma represent.am o acamament,o



dobras F t.enham evol uído para dobras F at.ravés do aument.o da
1 m

Os dobrament.os F correspondem a arqueament.os amplos.
2



Foto 8, Dobr'a métrica F em it.-abirilos da Formação Cauê na
z

Ml nci de Caparlema _ No eslereogr-ama, represent.açao de polos do

xi slosi dade S C7,767,590/643_ 450,
1



Dobra centimétrica F em milonitos do
3

no estereograma representam a foliaçãoOs polos

anexo 1).



Contrariamente aos dobramentos F. estas dobras se
2



b e b são perpendiculares entre si e as direções de deflexão
Z 3



S ti: uma xistosidade CTurner & Weiss,19ô3; Hobbs et
1



a foliação S se manifesla alravés
2



jun~o à Falha do Fundão. Cor~e paralelo plano ac (2.250/2.800.

anexo 1).

xis~osi dade S. Cor ~e par aielo plano ac. (2. 500/3. 200. anexo
j.



A foliação S se manifesta na área sob várias formas.
3



S ocupa a posição plano axial de dobras abertas.
3

foliação S foram detectadas as lineações 1 e 1
1 1 mLn



á-ngulo Cem charnei ras de dobras F) 1 é de fáci 1 observação e
1 1

a i nlersecção de S com o
1

]r. ,1987.enlre oulros). Nos ilabirilos lipo chapinha, onde S
o



Foto 13. - Clivagem espaçada em mi1oni tos do Grupo MaquJ.né

(300/6.100. anexo 1).

intersecção da xistosidade S com o acamamento. Comparar com a
1-

posição 111. na figura 7.(5.550/4.000). anexo 1.



Tan"lo 1 quan"lo 1. possuem or i en"lação bas"lan"le
:1 ml.1"'\



1 se manifes"la como uma lineação de crenulação.
3

Já que S ocupa a posicão plano axial das dobras F ,
3 3

l quase sempre se par aI el i za aos ei xos b geomé"lri cos de lai s
3

A lineação 1 "lem rumo geral para nor"le ou sul com
3

:aimenlos suaves, em "lorno de 20-30°.



1mm

NX

Folo 15. Lineação mineral em cianila, em quarlzilos

Formação Moeda. Corle paralelo plano ac.C2.100/ô.550. anexo

1mm

NX

Folo 1ô. - Mesma amostra da folo anterior. Agora corte paralelo

plano ab. C2.100/Ô.550).



1mm

NX

Fot.o 17.

mineral

Turmalina.

Lineação mineral definindo lineação de est.irament.o

ou "pull-apart.". Quart.zi t.os da Formação Moeda.

Cort.e paralelo plano ac. Cl. 600/3. 550. anexo 1).

Fot.o 18. Quart.zi t.os da Formação Moeda.

paralelo plano ac. C5. 100/2. 350).

O,2mm

NX



S
2

itabiritos do tipo chapinha.

Foto 19. - Lineação 1 •
2

com o acamamento.



:flanco lest.e, de :forma que a sec<;:ao invert.ida se most.ra em

blocos :falhados escalonados.

A principal est.ru~ura dest.e conjunt.o evolui a part.ir

do segment.o 1at.eral do si st.ema Fundao , t.runcando rochas da

Forma<;:ao Moeda at.e proxi mo ao deposi t.o de expl osi vos da Ci a

pont.o, rumando nort.e, superpoe rochas do Grupo Nova Lima a

Forma<;:ao Maeda at.e a grande inf"lexao da est.rut.ura segundo a

dire<;:ao lest.e-oesle C5.100/4.200,anexo 1). A part.ir desle pont.o

e rumando nordest.e, 0 f"alhament.o agora superp6e rochas do Grupa

Nova Lima a formac;:aa ferrif"era, com a sec<;:aa invert.ida da

Forma<;:ao Maeda t.at.alment.e erodida na por<;:ao NE do sinclinal 0

nivel de erosao nao deve t.er se reslringido as f"orma<;:oes do

Grupo Cara<;:a. Os af"loramenlos disponiveis no selor norte do

Sinclinal de Ouro Fino revelam a quase que t.ot.al ausencia dos

it.abirit.os normais, indicando port.ant.o a quase que complet..a

ausencia da sec<;:ao eslrat.igraf"ica inversa da eslrut.ura. A

part.ir do exlrema norle da est.rut.ura, esla f"alha passa a

est.endendo-se na di re<;:ao nort.e, devendo perder expressao nas

imedia<;:oes de Vigario da Vara.

Uma f"al ha subsi di ar i a, que se desenvol ve segundo a

Guimaraes et aL. C1966b), pode ser t.ra<;:ada at.e a grande queda

do corrego C5.000/4.800,anexo 1). Just.apoe rochas das Forma<;:oes

Moeda e Balalal. As exposic6es dest.a est.rut.ura est.ao hoje muit.o

prejudi cadas em race de obras de desenvol vi ment.o da Mina de



dobras F mesoscopicas para Ialhas inversas e/ou de empurrao
1.

pos-D pois af"etam a xistosidade S. E possi vel que um grande
1. 1.

numero deles tenha se evoluido a partir das superlicies S /S .
2 3



Fo~o 20.-Falha ver~ical com dire~ao les~e- oes~e,

Iorma~ao ferrifera e com desenvolvimen~o

brechado.C7.767.810/643.360, anexo 2).

~runcando a

de ma~erial

permi~e propor urnmodele polifasico de evolu~ao es~ru~ural para

o sinclinal de Ouro Fino. As es~ru~uras, na micro e mesoescala

podem ser grupadas em ~res gera~6es, u~ilizando-se para ~al



o ,0 e 0 que serao descriLas. individualmenLe, a seguir.
1 2 3

F , linea~6es 1 e 1 . e falhas.
1 1 mln

linea~ao 1
1



N·43

(321/45; 36%)

N= 39

(216/48; 26%)

11I1c _ Fm. Caui

mcm _ Fm. Maeda

mcb _ Fm. Botatol
rm _ Grupo Moquin.

rnl _ Grupo Nova Lima

o
: I

Km

N·36

(336/48; 37%)

N=24

(216/39; 19%)

homogeneos com base na cons-Lancia do acamamen-Loreia-Livo a
Formac;:a.oMoeda. 0 dominio I envoi ve -Lodo 0 :fianco ies-Le. por-c;:a.o

sui. onde a secc;:aoes-Lra-Ligra:fica es-La inver-Lida.



H = 69
(225/45;29%)

Hz 24

(111/42; 14%)

Hz 39

(343/18; 17%)

Hz46

(156/21; 26%)

H.43

(141/42;36%)

Fig.

CB)

9. -Di agramas da xi st..osi dade SeA).
i

e linea<:;:ao de est..irament..o mineral

H= 37

(240/30; 30%)

H.80

(276/36;22%)

H- 43

(276/36; 41%)

HI: 51

(69/39; 28%)

He26

(60/57; 30%) ,

H- 21

(90/60; 21%)

H·25

(93/45;40%)

Linea<:;:ao de int..ersec<:;:ao

CC) par-a cada domi ni 0)



Dominic a b ab

I 69/39° 111/42° 225/45°

II 60/57° 345/18° 240/30°

III 90/60° 156/21 ° 276/34°

IV 93/45° 141/42° 276/36°

V 96/39° 141/36° 279/45°



Cfi g. 11a/b)

(fig.10) na



A B
N N

~

I + +

~

N=30 N=22

(345/45; 23%) (117/36;30%)

A B
N N

II

N= 150

(246/42; 31%)

Fig.l0. -Diagramas sin6p~icos de

f'ormac;:ao f"errif'era.Em I. se~or

N= 140

(90/54;26%)

F na
i

CIA,

superf'icies axiais; lB. charneiras b). Em II. Mina de Capanema
i

ellA, superf'icies axiais; lIB. charneiras b).
i



~s~ru~ural para as falhas Do Fundao e Flechas. ob~ido com base

,a xis~osidade S em cada pon~o Cindicada nos diagramas). As
j.

:;e~as indicam 0 sen~ido de fluxo ob~ido em A. Con~ornos de 5/



norLe. 0 sentido de

Sc hrni dt ( 1983) ,

clsalhamento. conlorme

~ndica rr~Vlmento

1mm

NX

Foto 22.-Porfiroclasto de quartzo com

asslm~trlca. em quartzltos da Formac~o

olhando par-a norte. Par· clsalhante lndica

para oeste, segundo modele de Slmpson

(4.750/"2550, anexo 1).

sombra de press~o

Moeda. Observador

movlmentac~o reversa

& Schmidt (1983.)



paralelizarem,

conf"orme es"Le

au"Lor, decorre de elevadas magni"Ludes de deforma~ao.

Es"Les i enomenos , cuj os mecani smos sac i ni ci al men"Le

apon"Lados pOl'" Sanderson (1973) e Escher & Wa"L"Lerson (1974) "Leln

side descri"Los pew dlversos aut..or·es CLis"Ler" & Prlce, 1978;

Bert~h,,:>et a/.. > 1979; Cobbold & QUlrlquis, 1980; Ridley, 1986) e

clsalhament.-o slmples, com ex"Lenso desenvolvimen"Lo ae dobras em

bainha e rr~loni"Los.

con"Lemporaneas CEscher & Wa"L"Lerson,op. ci. t.) para a dire~ao X

duran"Le processos de cavalgamen"Los em Laksejord, Finlandia,

observou que a magni"Lude da ro"La~ao axial de dobras varia

dire"Lamen"Le com a quan"Lidade de deformat;:ao superimpos"La por

descrescendo a"L~ se "Ler b paralelo

afas"Ladas dos l'fron"Ls II de empurrao.

anas"Lomo"Lico da fol i at;:ao mi 1oni"Li ca em "Lorno de "pods" de

materlal menos deformado sugerem um mecanisme al"Lernativo para

desenvol vi menta de dobr as com ei xos par al el os a 1i neat;:ao de

estiramen"Lo mineral se da a partir de "Lais "pods", de modo a

naa envol vel' ro"Lat;:ao al gurna dos ei xos da posi t;:ao Y para a



b sac paralelos a

rotac;ao de 90°

com b e
1

constitui



paraleliza ~ 1 e 1 . de forma reservada ~ forma~~o ferrifera;
1 ml.rI

sequencias que compoem 0 sinclinal propriamen~e, es~e ~ipo de

sequencias Cest-as rochas ocorrem somen~e em associ a~~o com 0





principais envolvidos.

Na analise de paco~es mul~i-acamadados,

Huber C1987) enumerarn uma serie de fa~ores conLr'oladores da

geome~ria dos dobramenLos:

-composi~ao das camadas c propriedades reologicas de

cada ~ipo de rocha;

-mudan~a nas propriedades reologicas das camadas como

respos~a a mudan~a nas condl~6es de pressao e ~emperaLura

duran~e 0 curso da deforma~ao;

-desenvolvimen~o de minerais orienLados duran~e a

deforma~ao;

-propriedades mecAnicas das in~erfaces das camadas;

-espessuras de cada uma das camadas cons~i~uin~es do

pacoLe rochoso e 0 grau de agrupabilidade daquelas ernunidades;

-na~ureza das unidade limi~an~es do pacoLe rochoso a

ser deformado;





charnelras b na forma~~o ferrifera
1

Ern A, set.or-norte do sinclinal e



e para 0 Sist.ema Fundao, na faixa Maquine sul, em t.orno de

110°,verifica-se uma dispersao da ordem de 40°.





not-adament-e dobras rel aci onadas ao event-o D.
z

o car'at-er de rampa f'ront-al do sist-ema do Fundao a

part-ir da por~ao meridional da Serra do Ouro Fino e ainda

compr0vadn por' dados t-omados fora da est-r'ut-urapropr-iament-e

dit-a. A exlensao rloroesle da faixa Maquine, numa regiao sit-uada

a oest-e do dominio III, Polll (com. verbal) encont-rou m~ximos de

60/36° e 90/30°, respect-ivamenLe para a folla~;'_c'miloniLica e

(1987) ,

93/45° e

na porcao sul do

113/52°. JunLo a
calha dest-e slnclinal, onde a falha t-runca sequencias do Grupo

Piracicaba, Endo et aL (1990) encont-raram valores pr'oximo~ 3.

desconheci do. Ern sint-ese, os delocament-os proedomi nant-ement-e

direcionais, orient-ados no rumo de N 800 W dao lugar, a part-ir

dire~a() "dip" segundo as

oest-e. A deforma~ao e
reversas e de empurrao.

folia~6es S /S , com rumo preferencial
:1. m

principalment-e acomodada nas falhas





Fig.15.- Diagrama de Woodcock C1977) para anal ise de dados

orien~ados. onde as parame~ros CK.C) sao plo~ados.

S vir~uais
z

segunda fase produziu a redobramen~o do Sinclinal de Ouro Fino.



Fig. 16.

Woodcock

oeste;

e sul;

:~5 2 K=I
0.5

2 •

I :2
°1234C

N· "6
CT= ',11,8,12%

VI·262/38

V2a3117/06

V3-1111/SI

5 2

C~

K= I
4

3
0.5

~ :.2
o I 2 3 4 C

N= 178

CT = 1,3,7,111%

VI= 249/46

V2=008/36
V3- 117/33

C~2 5 K=I4

3
0.5

~ . :.2
01234C

N.162

CT=1,11,9,12 %

VI- 277/S11

V2=180/05

V3=087/35

N·37

CT. I,S, IS, 2110/0

VI= 242/37

V2. ~40/ 10

V3aOa3/112

segundo 0 diagrama de

Moeda, Flanco

K. 1,11'48

C - 3,3603

SI/S3·28

MAX_ 282/37

K= 1,1789

C= 2,6461

51/S3=14

MAX - 246/42

K = 0,6376

C=3,3306

51/53=27

MAX- 321/42

K= 0,6144

C= 3,0309

51/53 = 20

MAX- 216/30

xistosidade S, Formac;ao
1

Formac;ao ferrifera,S,
1

Formac;ao

Em B,

Em C,



,50 100 200

N = NUMERO DE PONTOS

ver i f i caC;ao do "Lipo de di st-r i bui c;ao, tendo por' base 0 valor

cri"Lico S /S, para
1. 3

dis"Lribuic;6es da fig.

deslocando ambas porc;6es Cnort-e e sul) de sua posiC;ao original

assumida CNE/SW) bem como dobras menores no seu flanco leste e

permit,em correlaclona-lo ao sistema de dobramerlt..o descontinuo

de Beloussov (1962), Ja que de "Lodo, as dobras saD desconlinuas

tambem SaD ausen"Les os i ndi cadores de movi lIlell"lac;.8.0hor'l zontal '

1985; Timbopeba, Endo, 1988, ent~re ou"Lr'os) , a ausE':mcia e/ou



Fig.

S CB).
2

N= 28

(96-(54 ;29%1 .

N= 30

(183/00 i23%)
- ",.~.J !::' super f i Cl es
z



N = 27

(6/30; 28%)

N= 16

(192/87; 27%)

N= 18

(258/15; 25%)

N=24

(180/6; 27%)

A, 1 total
3

forma~ao Ierrilera);

Em S, S total Cexceto
3

Em C, S Csomente Iorma~~o ferrilera)· Em
3 "" ,

Csomente Iorma~ao Ierrilera). Contornos de 5, 15, 25%.



N=17 (57/17;26%)

Fig. 20. "Klnk bands" na Iorma.;:ao ferrifera Cdados lolais). A

Ceixo dos kinks); B Cplanos dos Kinks). Conlornos de 5, 15,



e a fase D de deformat;ao, de acordo com Marshak & Alkmim
1

e a fase D de Rosi ere et at _C1987) para a port;ao sul do
1



Sinclinal do Gandarela.

As correla~6es tentativas da segunda fase trazem

muitos problemas pois a natureza deste pulso deformacional

correlatas nao possuem estilo e orlentac;:aoconsistente.

A ideia de ac;:aoascencional de corpos r·igidos do

embasamento contra uma cobertura,configurando 0 segundo evento,

conforme sugerido por diversos autores (ver cap. II) e antiga e

tern sido retomada recentemente por Quade (1985), Alkmim (1985)

e Alkmim et oL.(1988). [~ acordo com tal proposic;:ao. a ascenc;:ao

grandes estruturas exibidas pelas supracrustais (p.ex.

Anticlinal de Mariana, Sinclinal de Dam Bosco,etc), de sorte

que se configuraria uma multivariac;:ao de "trends" estrutJurais.

Sinclinal de Ouro Fino desta fase, como proposto por Alkmim et

aL. (1988), atribuindo-o simplesmente ~ mudanc;:ade geometria do

Falhamento do Fundao.

o aspecto cinematico das est...rut.urasdessa fase, na

Uma hipotese adicional e considerar

Cincluindo-se 0 grande dobramento da estrutura)

a Fase D
2

representada



segmen~o la~eral do Sis~ema FundAo. No en~an~o, a exis~~ncia de

es~ru~uras persis~en~emente orien~adas na dire~ao les~e oes~e e

geol6gicos diferenciados dos da regi~o em es~udo, faz com que a

ex~ens~o regional des~a hip6~ese seja impossibili~ada.

A ~erceira fase de deforma~~o ~em sido descri~a por

eliversos au~ores como 0 tilt..imo evento de defor·mac;:aode car-at.er-

compressivo, da dire~Ao les~e-oes~e, decrescen~e em magni~ude e

vergen~e para oeste (Pires et at., 1984; Alkmim, 1985; Chernale

Jr .• 1987; Alkmlm et al. .• 1988; Endo, 1988) entre ou~ros. que

a~uou no Quadrila~ero Ferrifero.



sao alnda caracteristlcas importantes da fase D :
1



F na forma~~o ferrifera.
1.



~ren~e ao campo compressive les~e-oes~e e ainda devido a

proximidade do maci~o do Cara~a, onde es~ru~uras relacionadas a

es~e even~o sac predominan~es.
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