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Resumo 
 

A complexidade estrutural da província mineral do Quadrilátero Ferrífero (MG) deve-se à interação dos 

ciclos orogênicos do Orosiriano/Riaciano e Brasiliano. Dentre várias estruturas peculiares da região, 

tem-se a junção entre o Sinclinal da Moeda, de direção meridiana e o Homoclinal da Serra do Curral, 

de direção ENE-WSW. Visando a caracterização desta junção e sua evolução, realizou-se uma 

campanha de mapeamento estrutural de detalhe da Formação Moeda (escala 1:10.000) além de 

descrições faciológicas a partir de oito perfis estratigráficos para auxiliar na compreensão da geometria 

e evolução tectônica desta unidade. Foram identificadas nove fácies sedimentares: quatro fácies 

conglomeráticas (Gms, Gm, Gt e Gp), três essencialmente areníticas (St, Sp e Sh) e duas 

predominantemente pelíticas (Fl e Fsc). As seções estratigráficas foram correlacionadas possibilitando 

o agrupamento das fácies em cinco associações geneticamente relacionadas. As associações de fácies 

AF1 e AF2 representam sistemas de leques aluviais que evoluíram para planícies fluviais entrelaçadas. 

A AF 3 está relacionada a um sistema lacustre associado a marinho raso nas porções distais. Por fim, as 

associações de fácies AF4 e AF5 representam planícies fluviais entrelaçadas encerradas por uma 

transgressão marinha no estágio final de evolução da bacia. A partir da confecção de uma seção 

restaurada foi possível interpretar que as AF1, AF2, AF3, e a porção basal da AF4, foram depositadas 

durante os estágios iniciais do rifteamento continental e as demais associações materializam a transição 

rifte-margem passiva. Quanto ao arcabouço estrutural, o acamamento descreve os dobramentos 

evidenciados na região e possui a orientação preferencial de 094/46. É cortado em baixo ângulo pela 

foliação penetrativa Sn, que disposta segundo o plano axial destas dobras, possui a atitude modal 100/51. 

A lineação de interseção (Lint) entre S0 e Sn cai sistematicamente para o quadrante E, posicionando-se 

em 092/48, que corresponde a atitude das charneiras destas estruturas antiformais e sinformais. 

Associada à foliação Sn têm-se a lineação de estiramento mineral (Lest), cuja orientação preferencial é 

100/49. Indicadores cinemáticos a ela associados atestam transporte tectônico sistemático para W. 

Movimento de mesma natureza foi caracterizado em falha reversa na porção central da área. À luz destes 

dados, conclui-se que a deformação principal e responsável pela geração dos elementos tectônicos Sn, 

Lest e Lint, foi uma compressão geral E-W associada a orogenia Brasiliana, que atuou sobre camadas 

previamente basculadas e provavelmente orientadas na direção ENE-WSW durante o evento 

Transamazônico. Uma outra geração de estruturas pode ser observada no contato ocidental do Sinclinal 

Gaivotas com o Complexo Bonfim, que é marcado por uma zona de cisalhamento normal e mergulhante 

para E. Esta estrutura pode ser relacionada ao colapso orogênico Transamazônico como também pode 

caracterizar uma movimentação posterior. 
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Abstract 
 

The structural complexity of the Quadrilátero Ferrífero (MG) mineral province results from the 

interaction of the Orosirian / Rhyacian and Ediacaran/Cambrian orogenic cycles. The structural  junction 

between the north trend Moeda syncline, and the ENE trends Serra do Curral homocline, represents a 

peculiar structure of the region. To understand this structure, a detailed structural map of the Moeda 

Formation (scale 1: 10,000) and eight stratigraphic profiles were elaborated based on the description of 

facies, seeking to understand the geometry and the sedimentary evolution of this unit. Nine sedimentary 

facies were characterized: four conglomerate facies (Gms, Gm, Gt and Gp), three sandstones (St, Sp and 

Sh) and two predominant mudstones facies (Fl and Fsc). The stratigraphic sections were correlated 

leading to group the sedimentary facies into five facies associations genetically related. The facies 

associations AF1 and AF2 presents an alluvial fan and associated braidplain depositional environment. 

AF3 related to lake system associated to a shallow marine in the distal portions. Based on the geological-

structural mapping and in a restored section it is interpreted that AF1, AF2, AF3, and the basal portion 

of AF4 were deposited during the initial stages of the continental rift, and the other associations 

materialize the transition between the rifte and passive margin stages. The bedding (S0) is oriented 

according to plan 094/46 and describes the main folds of the structural framework. It is cut at a low 

angle by the penetrative foliation Sn, which disposed according to the axial plane of these folds, in the 

modal attitude 100/51. The intersection lineation (Lint) between S0 and Sn is oriented systematically to 

the east quadrant, positioning in 092/48, it corresponds to the attitude of the hinges of these folded 

structures. Associated with Sn, the mineral stretch lineation (Lest), has orientation 100/49 and the 

kinematic indicators associated with it attest systematic tectonic transport to the west. In the center of 

the mapped area, movement of the same nature was characterized in reverse fault. It was concluded that 

the main deformation, responsible for the generation of the tectonic elements Sn, Lest and Lint, was a 

general EW compression associated with Brasilian orogeny. This deformation worked on rocks layers 

previously moved during the Transamazonic event and probably arranged according to the ENE-WSW 

direction.  In the western Gaivotas syncline in the contact of the Moeda Formation with the Bonfim 

Complex a normal shear zone with kinematic movement with top to the east represents another 

generation of structures. This structure may be related to the Transamazonic orogenic collapse or 

characterize a posterior movement. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

 

1.1 – APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

A designação “Quadrilátero Ferrífero” (QF) deve-se à distribuição quadrangular dos conjuntos 

serranos que delimitam uma área de aproximadamente 7000 km2 na porção centro-sul do estado de 

Minas Gerais. Do ponto de vista geológico, o Quadrilátero Ferrífero está localizado no extremo sul do 

Cráton do São Francisco (CSF) e constitui uma das regiões mais intensamente estudadas do Brasil, em 

parte por causa de seus diversos recursos minerais – principalmente o ouro e o minério de ferro - e em 

parte devido à complexidade do terreno que envolve rochas supracrustais do tipo greenstone arqueanas 

– Supergrupo Rio das Velhas – sobrepostas por rochas sedimentares neoarquenas e paleoproterozoicas 

– Supergrupo Minas – em geometria de quilhas alongadas bordejando corpos dômicos de gnaisse e 

granitos também arqueanos (Figura 1.1). 

Apesar do grande número de estudos realizados na região, parte destas estruturas ainda não são 

bem entendidas. Dentre estas, destacam-se as zonas onde grandes estruturas em quilhas com orientação 

muito distinta se truncam. Um exemplo, é o caso do Sinclinal da Moeda e do Homoclinal da Serra do 

Curral, na porção noroeste do Quadrilátero Ferrífero, denominada ao longo desta dissertação de “junção 

Curral-Moeda” (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 – Unidades litoestratigráficas do Quadrilátero Ferrífero e as principais estruturas regionais. (CSF: 

Cráton do São Francisco). Modificado de Dorr (1969) e Baltazar & Zuchetti (2005).  
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O Sinclinal da Moeda, de direção meridiana, conecta-se com o Homoclinal da Serra do Curral, 

WSW-ENE, constituindo uma das mais notáveis e complexas estruturas da província (Figura 1.1). Como 

ocorre para o Quadrilátero Ferrífero como um todo, vários foram os modelos propostos para esta 

estrutura em particular (e.g.: Dorr 1969, Pomerene 1964, Pires 1979, Pires et al. 1993, Alkmim et al. 

1996, Alkmim & Marshak 1998, Endo et al. 2005). 

O Supergrupo Minas caracteriza uma bacia ensiálica e/ou de margem passiva (Alkmim & 

Marshak 1998). Neste cenário, a Formação Moeda, com ampla distribuição areal, é a unidade basal da 

bacia Minas, e constantemente, alvo de diversas investigações, principalmente em função da ocorrência 

de ouro e urânio associados aos metaconglomerados. Esta unidade (arqueana/ paleoproterozoica) está 

exposta ao longo de toda a região oeste da junção Curral-Moeda, sustentando parte das serras das 

Gaivotas, na porção central, e Calçada e Jangada, denominações locais para a serras da Moeda e Curral 

respectivamente (Figura 1.2). Estes domínios serranos descrevem duas estruturas antiformais 

(anticlinais Jangada e Catarina) e uma sinformal (Sinclinal Gaivotas) (Figura 1.2) geminadas e nucleadas 

pelos gnaisses do complexo Bonfim e pelos xistos do Grupo Nova Lima – Supergrupo Rio das Velhas. 

 

Figura 1.2 – Imagem de satélite da porção oeste da junção Curral-Moeda com as principais estruturas 

tectônicas e os domínios serranos indicados.  
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A região em foco deste estudo contém as porções mais proximais do ponto de vista 

sedimentológico da Formação Moeda (Lindsay 1975, Villaça 1981, Renger et al. 1993, Renger et al. 

1994, Canuto 2010). Este contexto aliado com a sua constituição (predominantemente quartzitos), a 

qualidade e a continuidade das exposições fazem da Formação Moeda, nesta porção, um objeto de 

estudo poderoso para entender a história deformacional da junção Curral-Moeda e buscar compreender 

os possíveis processos tectônicos e de sedimentação envolvidos no início da bacia Minas. 

Utilizando uma abordagem tectono-estratigráfica e bases cartográficas de detalhe (e.g.: imagens 

de satélite de alta resolução, levantamento estratigráfico de detalhe e mapeamento geológico com escala 

1:10000) buscou-se compreender de forma minuciosa o arcabouço estratigráfico e evolução sedimentar 

da Formação Moeda na região da junção Curral-Moeda. A integração destes dados com a caracterização 

do arcabouço estrutural possibilitou a compreensão da geometria e a história deformacional desta 

unidade testando as hipóteses formuladas nos distintos trabalhos do acervo bibliográfico (e.g.: Dorr 

1969, Pomerene 1964, Pires 1979, Pires et al. 1993, Alkmim et al. 1996, Alkmim & Marshak 1998, 

Endo et al. 2005). 

Esta investigação foi parte do projeto intitulado “Relações entre tectônica e sedimentação em 

bacias rifte e orogênicas” desenvolvido pelo convênio PETROBRAS-DEGEO/EM/UFOP (2015-2018) 

n° 4600479690. Parte dos dados aqui apresentados contou com a contribuição dos levantamentos do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Departamento de Geologia (DEGEO) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) intitulado “Litoestratigrafia em perfis de detalhe 1:200 da 

Formação Moeda no flanco oeste da sinclinal homônima, Quadrilátero Ferrífero, MG” de autoria de 

Gustavo Pereira Martins (Martins 2017). 

1.2 – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

A área de estudo é limitada por uma poligonal cujas coordenadas dos vértices estão apresentadas na 

Tabela 1.1. A maior parte da área de estudo insere-se no município de Brumadinho, nas proximidades 

do distrito Casa Branca. Pequenas porções da área pertencem aos municípios de Ibirité, Belo Horizonte 

e Nova Lima (Figura 1.3).  

A distância da área de estudo até a cidade de Ouro Preto é aproximadamente 80 km e, da capital 

Belo Horizonte, 17 km. O acesso a partir de Ouro Preto é feito pelas rodovias BR356 e BR040 (Figura 

1.3).  
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Tabela 1.1. – Vértices da área de pesquisa com suas respectivas coordenadas nos sistemas cartesiano (UTM -

Universal Transversa de Mercator) e geográfico (latitude e longitude). 

Vértices 

UTM Geográficas 

Easting (m) Northing (m) Longitude (W) Latitude (S) 

1 600000 7782500 44°02’37” 20°03’06’’ 

2 607500 7782500 43°58’19” 20°03’06’’ 

3 607500 7773600 43°58’19” 20°07’55’’ 

4 600000 7773600 44°02’37” 20°07’55’’ 

 

 

Figura 1.3 – Mapa de localização e acessos da área de estudo. Unidades federativas: (BA) Bahia; (DF) Distrito Federal; 

(ES) Espírito Santo; (GO) Goiás; (MG) Minas Gerais; (MS) Mato Grosso do Sul; (MT) Mato Grosso; (PR) Paraná; 

(RJ) Rio de Janeiro; (SP) São Paulo. *Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2014); ** Ministério do 

Meio Ambiente (MMA 2008). 
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Dois grandes projetos de mapeamento geológico foram realizados no Quadrilátero Ferrífero. O 

primeiro deles foi feito pelo convênio United States Geological Survey-USGS/Departamento Nacional 

da Produção Mineral-DNPM (1946-1964), tendo como principal objetivo o mapeamento geológico do 

Supergrupo Minas e compreendeu um mapeamento 1:25.000 de 47 quadrículas (Figura 1.4a) integrado 

na escala 1:150.000 por Dorr (1969).  

 

Figura 1.4 – Articulação das cartas geológicas dos distintos projetos. a) Projeto USGS/DNMP. Folhas: (1) Itabira; 

(2) Santa Luzia; (3) Serra da Piedade; (4) Antônio dos Santos; (5) Cocais; (6) São Gonçalo; (7) Monlevade; (8) 

Belo Horizonte; (9) Nova Lima; (10) Caeté; (11) Gongo Soco; (12) Santa Bárbara; (13) Florália; (14) Rio 

Piracicaba; (15) Serra Azul; (16) Igarapé; (17) Fecho do Funil; (18) Ibirité; (19) Macacos; (20) Rio Acima; (21) 

Gandarela; (22) Conc. Rio Acima; (23) Catas Altas; (24) Itatiaiuçu; (25) Sousas; (26) Brumadinho; (27) Piedade 

do Paraopeba; (28) Lagoa Grande; (29) Itabirito; (30) Rio das Pedras; (31) Capanema; (32) Santa Rita Durão; (33) 

Marinho Serra; (34) Bação; (35) Cachoeira do Campo; (36) São Bartolomeu; (37) Antônio Pereira; (38) Casa  de 

Pedra; (39) São Julião; (40) Dom Bosco; (41) Ouro Preto; (42) Mariana; (43) Jeceaba; (44) Congonhas; (45) Ouro 

Branco; (46) Sta. Rita do Ouro Preto; (47) Rio das Bandeiras. b) Projeto Rio das Velhas. Folhas: (1) Santa Luzia 

e Nova Lima; (2) Serra da Piedade; (3) São Gonçalo do Rio Abaixo; (4) Belo Horizonte e S. Sebastião das Águas 

Claras; (5) Caeté; (6) Congo Soco; (7) Santa Bárbara; (8) Florália; (9) Rio Acima; (10) Gandarela; (11) Conc. Rio 

Acima; (12) Catas Altas; (13) Itabirito; (14) Rio das Pedras; (15) Capanema; (16) Santa Rita Durão; (17) Barra do 

Gentio; (18) Bação; (19) Cachoeira do Campo; (20) São Bartolomeu; (21) Antônio Pereira; (22) São Julião; (23) 

Dom Bosco; (24) Mariana. c) Projeto CODEMIG/UFMG. (*Adaptado de Baltazar et al. 2005, ** INPE 2009) 
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Em um segundo momento a cartografia teve como foco principal o Supergrupo Rio das Velhas 

no interior do QF (Figura 1.4b), e este projeto foi feito por um convênio entre o DNPM e Companhia 

de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM (1992-1996), neste caso a integração foi a partir de 24 

quadriculas (1:25.000) na escala 1:100.000 feita por Baltazar & Silva (1996). Posteriormente, no Projeto 

Geologia do Quadrilátero Ferrífero – Integração e Correção Cartográfica em SIG (2004-2005) realizado 

pela CODEMIG e UFMG, foi reunida, em uma só base cartográfica corrigida (escala 1:50.000), a 

geologia disponível para o QF (Figura 1.4c), resultante dos projetos anteriormente citados (Baltazar et 

al. 2005)  

Em relação ao projeto USGS/DNPM (1946-1969), a área está localizada em parte das 

quadrículas Ibirité e Macacos (Figura 1.4). Já de acordo com o projeto Rio das Velhas (DNPM/CPRM 

1992-1996) a poligonal deste trabalho abrange apenas uma pequena parte da quadrícula 4 (Belo 

Horizonte e São Sebastião das Águas Claras). Na integração realizada pela CODEMIG/UFMG (2004-

2005) a região investigada ocupa a parte ocidental da Folha Brumadinho e a porção oriental da Folha 

Itabirito (Figura 1.4). 

1.3 – OBJETIVOS  

O objetivo principal do presente trabalho foi compreender a geometria e história deformacional 

da Formação Moeda na região da junção entre o Sinclinal da Moeda e o Homoclinal da Serra do Curral. 

Desta forma, contribuir para o esclarecimento desta porção do QF e consequentemente o entendimento 

da evolução tectônica desta unidade. Neste contexto, esta dissertação foi concebida de modo alcançar 

principalmente os objetivos específicos: 

1. Descrever em detalhe os aspectos sedimentológicos e estratigráficos da Formação Moeda na 

região das serras da Calçada e Gaivotas na porção NW do Quadrilátero Ferrífero, caracterizando os 

sistemas deposicionais atuantes durante a sua sedimentação e buscando identificar os elementos 

estruturais que controlaram esta sedimentação. 

2. Caracterizar o significado cinemático e a história de nucleação dos elementos estruturais da 

grande estrutura descrita pelas rochas da Formação Moeda na região, e, desta forma, testar os modelos 

então propostos para junção entre o Sinclinal da Moeda e Homoclinal da Serra do Curral 

1.4 – METODOLOGIA  

A metodologia empregada pode ser dividida em seis etapas: i) Revisão Bibliográfica; ii) 

Confecção e interpretação da base cartográfica; iii) levantamentos de campo; iv) tratamento e 

interpretação dos dados estratigráficos e estruturais; v) elaboração da dissertação.  
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1.4.1 Revisão bibliográfica 

A primeira fase deste trabalho consistiu na leitura crítica do material disponível sobre os diversos 

assuntos relacionados aos objetivos da dissertação:  

i) estado da arte acerca do conhecimento do QF, com atenção especial para os trabalhos que 

se relacionam, direta ou indiretamente, com a área da junção Curral-Moeda;  

ii) estado da arte acerca do conhecimento regional das bacias precursoras dos supergrupos Rio 

das Velhas e Minas, com ênfase nos aspectos sedimentológicos e estratigráficos da 

Formação Moeda;  

iii)  revisão dos principais conceitos de geologia estrutural que foram aplicados nas campanhas 

de mapeamento geológico-estrutural: a) caracterização de arranjos estruturais: acamamento, 

foliação, lineação, dobras, dobramentos superpostos, transposição, juntas e fraturas, falhas, 

zonas de cisalhamento, b) origem e significado cinemático de foliações, lineações e dobras, 

c) hierarquia de estruturas tectônicas segundo o regime tectônico e modo de ocorrência, d) 

integração de dados e caracterização de relações entre metamorfismo e deformação; 

iv)  revisão dos principais conceitos de estratigrafia que foram aplicados na realização dos 

perfis de mesma natureza: a) elaboração de perfis estratigráficos; b) caracterização 

geométrica e genética de unidades estratigráficas; c) análise de fácies, principalmente 

relacionada a ambiente fluviais e leques aluviais; d) conceitos básicos de análises 

petrográficas em amostra de mão e em lâminas delgadas. 

1.4.2 Confecção e interpretação da base cartográfica 

Esta etapa compreendeu a aquisição, análise e interpretação de imagens de satélite (de sistema 

sensores radares e ópticos) e fotografias aéreas utilizadas para a confecção de mapas temáticos como 

por exemplo, modelos digitais de terreno, mapas topográficos e de lineamentos estruturais. Estas bases 

foram utilizadas para a compreensão morfoestrutural da área além de auxiliar nas atividades de campo, 

na caracterização de lineamentos, de feições geológicas e das relações de contato. 

 A metodologia adotada para a análise e interpretação destas imagens foi a proposta por Soares 

& Fiori (1976) para fotografias aéreas, com algumas adaptações de Veneziani & Anjos (1982), Lima 

(1989) e Santos et al. (2000) para imagens multiespectrais e de radar. O processo de fotointerpretação 

consistiu basicamente em três etapas: i) Leitura e identificação: significado dos elementos de imagem 

no terreno; ii) Análise: estudo das formas de relevo (e.g. feições lineares, alinhamentos, quebras 

positivas, quebras negativas), dos padrões de drenagem (densidade, sinuosidade, tropia, assimetria) e o 

reconhecimento de zonas homólogas (mesmos elementos texturais e estruturas); iii) Interpretação: 

atribuição de significado as estruturas em termos geológicos.  
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Estas etapas foram desenvolvidas utilizando o software Esri® ArcMap™ 9.3 em um conjunto 

de diversas imagens e mapas elaborados, realizou-se, portanto, uma análise crítica em ambiente SIG das 

feições da região que futuramente podem estar associadas aos dados geológicos coletados em campo.  

A imagem de radar utilizada (i.e.: folha SF-23-X-A) foi a da missão SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission), efetuada de 11 a 22 de fevereiro de 2000 (Embrapa 2013) e disponibilizadas pelo 

projeto denominado “Brasil em Relevo”, coordenado pela Embrapa Monitoramento por Satélite 

(Miranda 2005), com resolução de 90 m (escala 1:250.000). A SRTM possibilitou a análise do relevo e 

das estruturas geomorfológicas da área a partir da confecção dos mapas temáticos de isolinhas 

(topográfico), de lineamentos e do Triangular Irregular Network (TIN). O TIN é um modelo topológico 

de dados, utilizado para representar um modelo digital de terreno (Simões 1993).  

Também foram utilizadas as imagens de Relevo Sombreado e Altitude tratadas a partir do 

SRTM pelo projeto TOPODATA (Valeriano 2005) e disponibilizadas pelo INPE no Banco de Dados 

Geomorfométricos do Brasil (INPE 2009). Dentre as modificações realizadas pelo TOPODATA na 

SRTM original está, a resolução melhorada que passa ser de 30 m (Valeriano 2005). 

Com intuito de identificar as formas de relevo, principalmente em relação aos lineamentos e 

texturas da área, foi elaborado um mosaico de duas cenas ortorretificadas RapidEye (REIS). O sensor 

óptico RapidEye adquire os dados de imagem em cinco bandas espectrais diferentes, ou seja, operam 

nas faixas espectrais do visível (azul, verde e vermelho), do red-edge, e do infravermelho próximo, a 

Tabela 1.2 exemplifica as bandas deste sensor e suas respectivas faixas espectrais. A resolução espacial 

das imagens REIS ortorretificadas é de 5 m, equivalente a escala 1:25.000 (BlackBridge 2013, Felix et 

al. 2009). As composições RGB das bandas mais adequadas para o trabalho foram 453 e 321 ambas 

elaboradas no software Envi 4.4.  

Tabela 1.2 - Bandas espectrais dos satélites do sistema RapidEye (adaptado de BlackBridge 2013) 

Bandas Faixa espectral 

1 Azul (440 – 510 nm) 

2 Verde (520 – 590 nm) 

3 Vermelho (630 – 685 nm) 

4 Red-edge (690 – 730 nm) 

5 Infravermelho próximo (760- 850 nm) 
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Utilizando imagens de satélite retiradas do Google Earth 6.02.207 foi feito um mosaico de 60 

cenas com resolução de detalhe (escala 1:10.000). Este mapa auxiliou na fotointerpretação de detalhe, 

na realização dos campos e na confecção do mapa geológico, uma vez que estas imagens são atuais (ano 

de 2015) e devido ao número de imagens do mosaico foi possível obter uma resolução do mapa na escala 

1:10.000.  

Um total de 24 fotos aéreas na escala 1:30.000 foram utilizadas, principalmente para análise das 

drenagens e de relevo. A partir delas foram desenhados estes elementos com auxílio de estereoscopia e 

posteriormente os resultados foram transferidos para o ambiente SIG. Estas fotos foram cedidas pela 

CEMIG e fazem parte do acervo do NUGEO (Núcleo de Geotecnia da Escola de Minas- UFOP).  

Além dos mapas citados, das imagens de satélite e de fotografias aéreas, foram elaborados 

mapas de anomalias geofísicas magnetométricas e radiométricas que auxiliaram para traçar contatos e 

estruturas geológicas. Para a confecção destes mapas foram utilizados os dados aerolevantados pela 

CODEMIG pertencentes ao Projeto Brasil-Alemanha e disponibilizados pela CPRM. Estes dados foram 

tratados no software Oasis Montaj 7. 

1.4.3 Levantamentos de campo  

Os trabalhos de campo foram pautados em um mapeamento geológico de detalhe, em escala 

1:10.000, e levantamento estratigráfico em seções pré-definidas na escala 1:200 ao longo da Formação 

Moeda. Foram feitos 337 pontos de coleta de dados na área de estudo (Anexo 1 e 2), realizados ao longo 

de 26 dias de campo distribuídos em 5 campanhas principais entre os meses de Agosto a Novembro de 

2016 e Fevereiro a Abril de 2017 (Anexo 2). Nestas campanhas foram identificados e caracterizados a 

assembleia litológica, o conjunto de estruturas sedimentares e deformacionais existentes e as relações 

de corte entre elas. 

As primeiras etapas de campo permitiram a identificação das principais feições da área, além de 

compreender a fase de levantamento estratigráfico em seções pré-definidas e mapeamento geológico e 

estrutural. Incialmente foram feitos levantamentos litoestruturais e estratigráficos orientados ao longo 

de seções transversais às estruturas em toda a área. Estas seções foram pré-definidas de acordo com a 

existência de afloramentos, de descontinuidades estruturais, de anomalias geomorfológicas e dos 

acessos. As duas campanhas finais concentraram no levantamento de seções geológicas para coleta final 

de dados do arcabouço estrutural.  

Os pontos foram tomados com GPS Garmin GPSMap 78. O modelo de coordenadas adotado 

foi UTM (Universal Transversa de Mercator) e o datum WGS84 Zona 23S. As medidas estruturais 

foram feitas em trama (dip direction/dip) com bússola de geólogo, e para a localização em campo foram 

utilizados, GPS, mapas topográficos, imagens de satélite e fotografias aéreas.  
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Os levantamentos estratigráficos em escala 1:200 foram feitos com vara de Jacob, objetivando 

definir as fácies sedimentares para uma análise sedimentológica e as futuras associações de fácies. As 

descrições das rochas meta-sedimentares de baixo grau metamórfico foram feitas segundo as propostas 

dos manuais de campo de Tucker (1982) e Stow (2006). Portanto, descreveram-se os aspectos 

composicionais, texturais, as estruturas sedimentares, a geometria das camadas, e as direções de 

paleocorrentes, quando possível, nos litotipos mapeados.  

A investigação dos elementos estruturais deformacionais compreendeu principalmente a 

descrição e análise geométrica dos mesmos de acordo com os conceitos de Ramsay (1967), Wilson 

(1982), Ramsay & Huber (1983, 1987), Marshak & Mitra (1988), Rowland e Duebendorfer (1994), 

Fossen (2012). Foram observados o tamanho, a forma e a orientação dos elementos estruturais (planares 

e lineares) em toda a região estudada, também foram elaborados desenhos esquemáticos das principais 

relações geométricas e cinemáticas destes.  

Durante as campanhas de campo foi realizada uma amostragem criteriosa visando a 

caracterização petrográfica e análise e descrição de microestruturas. As amostras coletadas ao longo das 

colunas estratigráficas ou perfis litoestruturais estavam orientadas segundo um plano adequado 

(acamamento, foliação, etc.) seguindo a metodologia apresentada por Fairbairn (1949) e Nadalin (2014): 

medir e sinalizar a atitude do plano desejado na rocha e marcar a parte superior da amostra, com o intuito 

de resgatar qualquer informação no espaço.  

Tanto a caracterização do litotipo quanto a análise descritiva das estruturas foram conduzidas 

utilizando principalmente a escala de observação mesoscópica e, quando necessário, a escala 

microscópica, afim de descrever detalhadamente a assembleia mineralógica e as feições estruturais. 

Neste caso, a partir das amostras coletadas foram confeccionadas lâminas delgadas para a descrição 

petrográfica, caracterizando os litotipos e as microestruturas. 

1.4.4 Tratamento e interpretação dos dados estratigráficos e estruturais 

A base da Formação Moeda é relacionada a ambiente deposicional fluvial do tipo entrelaçado e 

com leques aluviais (Wallace 1965, Villaça 1981) possuindo características de uma bacia com reflexos 

sedimentológicos de perturbações tectônicas (Renger et al. 1994). Esta unidade inicia-se com depósitos 

fluviais e lacustres em um sistema rifte evoluindo para plataformal (Shorscher 1992). Estes fatores, 

dentre outros, mostram que durante o tratamento dos dados estratigráficos foi de suma importância 

buscar os registros e definir os reflexos da relação do controle tectônico na sedimentação da bacia.  

Para compreender a evolução sedimentar da Formação Moeda foram seguidos os seguintes 

passos a partir das seções estratigráficas levantadas: i) a correlação litológica dos litotipos descritos em 

cada seção; ii) a análise das fácies e suas associações caracterizando os processos sedimentares; iii) a 

interpretação dos sistemas deposicionais; e vi) e o mapeamento destes sistemas.  
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O código de fácies e as interpretações das mesmas, aplicadas neste estudo, foram adaptadas de 

Miall (1977, 1978, 1996) e fundamentadas principalmente em trabalhos que tratam de sedimentologia 

em ambientes fluviais, com destaque para o registro de antigos depósitos de leques aluviais e de rios 

entrelaçados (e.g. Miall 1977, Bull 1977, Long 1978, Nemec & Still 1984, Hein 1984, Miall 1992, 

Köykkä 2011). A nomenclatura para os arenitos foi estabelecida segundo as porcentagens relativas, a 

olho nu, dos principais componentes da rocha, como proposto por Folk (1980) e Pettijohn et al. (1987).  

A metodologia empregada para a análise estrutural se baseou nos princípios de Bruno Sander 

(1930 in: Paterson & Weiss 1963), onde a geometria e simetria das estruturas apresentadas pelos corpos 

rochosos são o reflexo da geometria e simetria dos movimentos e esforços externos aos quais o corpo 

fora submetido. No presente trabalho, portanto, a análise estrutural pós campo consistiu em estudos 

detalhados dos elementos estruturais em macro, meso e microescala, visando a inter-relação entre estes 

e a integração com o contexto geológico.  

As estruturas macroscópicas foram estudadas a partir da integração das informações dos mapas 

geológicos, das fotografias aéreas, imagens de satélite, dos dados geofísicos, das colunas estratigráficas 

levantadas e dos dados de campo. Estes últimos na forma de um mapa (1:10.000) e de seções geológicas 

estruturais confeccionadas segundo as metodologias, por exemplo, demonstradas por Dennison (1968).  

O estabelecimento da geometria, relações de corte e superposição das estruturas mesoscópicas 

e os dados referentes a orientação destas (acamamento, foliações, lineações, fraturas, etc.) propiciou o 

tratamento estatístico para as interpretações das mesmas. Para tanto, realizaram-se as projeções 

estereográficas na rede de Schmidt obtendo um diagrama de frequência sinóptico das estruturas. Esta 

análise estatística foi feita utilizado os softwares de projeção estereográfica como OpenStero e o 

GEOrient com o auxílio do GEOcalculator. 

As estruturas microscópicas foram analisadas em seções orientadas de lâminas delgadas 

confeccionadas no Laboratório de Laminação (Lamin/DEGEO/UFOP). As análises das lâminas 

ocorreram por meio do microscópio petrográfico Olympus de luz transmitida e refletida. A 

caracterização petrológica das amostras se baseou no reconhecimento dos seguintes parâmetros: i) 

mineralogia; ii) as características texturais dos grãos e da matriz; iii) microestruturas existentes; iv) 

indicadores cinemáticos; v) condições de metamorfismo; vi) possível protólito. Segundo Passchier & 

Trouw (2005), Bucher & Grapes (2011) investigaram-se as estruturas primárias e as estruturas oriundas 

de deformações, além das relações transversais, de supercrescimento, e diferenças na intensidade de 

deformação entre os minerais. 
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1.4.5 Elaboração da dissertação 

A redação da dissertação seguiu as regras de formatação do texto da resolução CPPG n°013 que 

aprova as “Normas de Diagramação de Dissertações e Teses” do Programa de Pós-Graduação em 

Evolução Crustal e Recursos Naturais da UFOP. Neste caso, alguns itens (e.g. referências bibliográficas) 

seguiram, as orientações da Brazilian Journal of Geology. A ortografia e concordância de alguns termos 

(e.g. o sinclinal) foram, em linhas gerais, de acordo com o “Guia de redação para a área de geociências” 

(Branco 1993). 

Após o tratamento dos dados os resultados alcançados foram integrados, discutidos e redigidos 

na forma da dissertação de mestrado. Neste capítulo foram apresentados um panorama geral da proposta 

do estudo, uma breve explanação das características gerais do Quadrilátero Ferrífero e da Formação 

Moeda, a metodologia utilizada para a investigação e, finalizando com os aspectos fisiógrafos do QF, 

uma vez que estes refletem direta ou indiretamente o arcabouço geológico geral. 

Nos capítulos 2 e 3 abordam-se os dados existentes na literatura para a região estudada. O 

capítulo 2 descreve de forma mais sucinta os principais aspectos geológicos do QF. Foram apresentadas 

as características do arcabouço litoestratigráfico e estrutural além dos modelos principais sugeridos para 

evolução tectônica desta província. No capítulo 3 são apresentados os dados acerca do estado da arte da 

região da junção Curral-Moeda. Tendo em vista que esta é a área em foco do estudo, este capítulo 

apresenta todos os dados levantados por outros autores relativos ao contexto litoestratigráfico e 

estrutural na área especifica, dando ênfase para a Formação Moeda e aos modelos de evolução tectônica 

propostos para a junção.  

Os capítulos 4 e 5 abrangem os resultados deste trabalho. No primeiro, apresentam-se os dados 

estratigráficos levantados na área: a caracterização faciológica e a associação das fácies. Foram feitas 

também interpretações acerca dos processos deposicionais, e da evolução tectono-sedimentar da 

Formação Moeda. O capítulo 5 aborda os dados estruturais desenvolvendo uma análise descritiva e 

cinemática com interpretações relativas as fases deformacionais aplicadas a Formação Moeda. 

O capítulo 6 abrange as discussões dos resultados e das interpretações propostas. Nesta seção 

foram correlacionados os dados levantados com o estado da arte da Formação Moeda e da evolução 

tectônica do QF. Posteriormente apresenta-se uma comparação entre os principais modelos existentes 

na literatura de evolução tectônica para a junção Curral-Moeda e o modelo proposto neste trabalho. Por 

fim, o capítulo 7 compreende as principais conclusões do trabalho, tanto no âmbito da evolução 

sedimentar quanto da história deformacional da Formação Moeda para a área de estudo. 
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1.5 – ASPECTOS FISOGRÁFICOS 

O relevo atual do QF, de uma forma geral, foi definido pela erosão diferencial e pelas 

características litoestruturais existentes (Harder & Chamberlin 1915, Barbosa & Rodrigues 1967, Dorr 

1969). A erosão diferencial ao longo do tempo é responsável por gerar superfícies de erosão que 

apresentam um evidente controle litoestrutural (Barbosa 1980, Varajão 1991).  

As regiões de rochas quartzíticas e itabiríticas são mais resistentes e determinam as cristas onde 

o relevo é mais elevado. Os filitos e os xistos ocorrem nas porções de relevo intermediário e 

normalmente preenchem os sinclinais e anticlinais do QF, enquanto os gnaisses ocupam as terras baixas 

devido a sua fraca resistência ao intemperismo e erosão (Harder & Chamberlin 1915, Dorr 1969). 

Christofoletti e Tavares (1976) mostram como a declividade das vertentes varia de acordo com as 

características litológicas, onde os filitos, xistos, micaxistos e dolomitos relacionam-se com as 

declividades relativamente menores.  

As principais serras do QF (Figura 1.5) são controladas pela disposição das camadas mais 

resistentes (Christofoletti & Tavares 1976). No limite norte, com alinhamento SW-NE e altitudes por 

volta de 1300-1400 metros, tem-se a Serra do Curral que forma uma escarpa voltada para noroeste. Já a 

extremidade sul é representada pelo Sinclinal Dom Bosco no sentido E-W onde está a Serra de Ouro 

Branco com altitudes entre 1400-1500 m. O segmento oriental possui direção aproximada NW-SE e 

nele se encontra a Serra do Caraça, considerada a região culminante do QF com altitudes superiores a 

2000 m (Christofoletti & Tavares 1976, Azevedo et al. 2012). 

A parte ocidental do QF é representada pelo Sinclinal da Moeda, o seu interior é preenchido 

pelas rochas do grupo Piracicaba constituindo o Planalto Moeda com aproximadamente 1300 m de 

altitude. Os grupos Caraça e Itabira ocorrem nas bordas do sinclinal, o flanco leste e o oeste, definem 

respectivamente as serras de Itabirito e da Moeda, ambas com altitudes superiores a 1500 m 

(Christofoletti e Tavares 1976, Azevedo et al. 2012). A área de estudo está inserida na porção norte 

desta última (Figura 1.5), abrangendo também um fragmento menor da Serra do Curral e completamente 

a Serra das Gaivotas (Dorr 1969, Silva et al. 2005). 

Na área de estudo e suas proximidades as maiores altitudes chegam a aproximadamente 1570 

m na Serra da Moeda e as partes mais baixas em torno 870 m. Esta relação está ilustrada no Modelo 

Digital de Terreno elaborado a partir da imagem SRTM (Figura 1.6). 
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Figura 1.5 – Principais serras do Quadrilátero Ferrífero com ênfase na área de estudo. 

 

Figura 1.6 – Modelo Digital de Terreno da região de estudo. 
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Em relação a rede de drenagens o Quadrilátero Ferrífero é banhado em seu interior pelos cursos 

afluentes da bacia do rio das Velhas (Figura 1.7), o maior afluente em extensão do rio São Francisco. 

As nascentes principais do rio das Velhas estão na porção sudeste do QF no município de Ouro Preto 

(Christofoletti & Tavares 1976). O rio Paraopeba, que pertence a sub bacia do alto São Francisco (ANA 

2010), ocupa a porção oeste e sul do QF, e é o principal rio da área a banhar a região delimitada para 

este estudo (Figura 1.7).  

Outros rios importantes para a hidrografia do QF são os rios Piracicaba, do Carmo e Gualaxo 

do Sul, o primeiro localiza-se no setor nordeste do QF e os outros dois no setor sudeste (Figura 1.7). 

Ambos são importantes tributários da bacia do Rio Doce (Christofoletti & Tavares 1976, ANA 2010). 

Este arranjo hidrográfico proporcionado pela disposição das serras define a porção centro-leste do QF 

como um importante divisor de águas entre a bacia do rio São Francisco (ocidental) e a bacia do rio 

Doce (oriental), conforme ilustrado na Figura 1.7. 

 

Figura 1.7 – Bacias e sub-bacias do Quadrilátero Ferrífero e os rios principais (adaptado de ANA 2010). 
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CAPÍTULO 2  

GEOLOGIA REGIONAL: O QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

 

2.1 – INTRODUÇÃO 

A área de estudo está inserida no sul do Cráton do São Francisco (CSF; Almeida 1977), que 

consiste em uma complexa associação de terrenos arqueanos e paleoproterozoicos sobre os quais 

repousam coberturas proterozoicas mais novas que 1,8 Ga e unidades sedimentares fanerozoicas 

(Alkmim 2004, Figura 2.1).  O CSF é bordejado por cinturões neoproterozoicos desenvolvidos em torno 

de 630-490 Ma, durante a amalgamação do Gondwana Ocidental (Alkmim & Marshak, 1998; Alkmim 

et al. 2006, Figura 2.1).  

No setor sul do CSF afloram exposições do orógeno paleoproterozoico nos terrenos dominados 

pelo Quadrilátero Ferrífero (QF) e Cinturão Mineiro (Teixeira et al., 2000; Figura 2.1). Estas antigas 

unidades (neoarquenas-paleoproterozoicas) se estendem para leste e sudeste além dos limites do Cráton, 

formando o embasamento dos cinturões neoproterozoicos Araçuaí e Ribeira, e constituindo o Complexo 

Mantiqueira (Figura 2.1; Teixeira & Figueiredo, 1991; Alkmim & Marshak, 1998; Noce et al., 2007; 

Teixeira et al., 2015). 

O arcabouço geológico do QF consiste em quatro conjuntos principais: (i) o embasamento, 

representando por complexos metamórficos arqueanos; e as supracrustais, que constituem (ii) o 

Supergrupo Rio das Velhas, Neoarqueano; (iii) o Supergrupo Minas, Paleoproterozoico; e (iv) o Grupo 

Itacolomi, unidade meta-sedimentar relacionada a Orogênese Riacina/Sideriana (Figura 2.1).  

O Supergrupo Minas caracteriza uma sequência meta-sedimentar interpretada por Chemale Jr. 

et al (1994) como bacia intracratônica, sendo constituída da base para o topo pelos grupos Caraça, Itabira 

e Piracicaba (Dorr 1968). A Formação Moeda, objeto de estudo desta dissertação, constitui a base do 

Grupo Caraça e consequentemente também do Supergrupo Minas (Wallace 1958).  

A configuração aproximadamente quadrangular dos conjuntos serranos que caracterizam o QF 

está intimamente relacionada a estruturas regionais de grande complexidade estrutural, frutos da 

interação, em maior ou menor grau, dos ciclos orogênicos do Orosoriano/Riaciano e do final do 

Neoproterozóico (Chemale Jr. et al. 1994; Alkmim & Marshak 1998).  
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Figura 2.1 – a) O Cráton do São Francisco no cenário geotectônico do Gondwana ocidental. Crátons da América 

do Sul e África: (A) Amazônico; (P) Rio de la Plata; (WA) Oeste Africano; (SFC) São Francisco – Congo; (K) 

Kalahari (retirado de Alkmim e Martins–Neto 2012); b) Mapa geológico simplificado da porção sudeste do Cráton 

do São Francisco mostrando a localização do Quadrilátero Ferrífero, distribuição das principais unidades e o 

contexto geotectônico (retirado de Aguilar et al 2017); c) Esboço geológico das unidades litoestratigráficas do 

Quadrilátero Ferrífero (Modificado de Renger et al. 1994, Alkmim e Marshak 1998 e Aguilar et al. 2017) 

 

 

c 

b 
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2.2 – HISTÓRICO DA “SÉRIE MINAS” NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO  

Os primeiros trabalhos de cunho geológico no QF datam do século XIX, com destaque para o 

“Quadro Geognóstico do Brasil” escrito pelo Barão de Eschwege em 1822 (Renger 2005). Eschwege 

(1822), depois de 11 anos de observações no Brasil, apresenta a primeira relação estratigráfica proposta 

para os terrenos precambrianos na até então colônia portuguesa. Este autor agrupa quatro grandes grupos 

litoestratigráficos: i) Primeira Formação Primitiva, composta por granito, gnaisse, mica xisto e sienito; 

ii) Segunda Formação Primitiva, rica em ouro, quartzo (quartzito), xisto argiloso, talco, formações 

ferríferas e pouco calcário; iii) Terceira Formação ou de Transição, contendo ardósia, quartzo xisto, 

grauvaca e calcário maciço onde destaca a importância das minas de salitre; e a iv) Formação dos 

Terrenos de Aluvião, composta por os cascalhos que em alguns lugares são ricos em ouro e em 

diamantes, além da tapanhoacanga que hoje conhecemos apenas como canga. Além de distinguir estas 

formações, Eschwege (1822) destaca a descrição de cinco tipos de rochas que para ele são consideradas 

novas em relação as do “Velho Mundo”, e estas são: o Itacolumito; Especularita xisto; Xisto argiloso; 

Itabirito; e a Tapanhoacanga. No destacado “Pluto Brasiliensis”, Eschwege (1833) trata aspectos gerais 

da geologia econômica do Brasil, onde faz diversas observações acerca da geologia das minas de ouro 

na província de Minas Gerais.  

Outros trabalhos importantes do século XIX são os do brasileiro José Sá Bitencourt Câmara, 

escrito provavelmente em 1822 e publicado em 1897 (Renger 2005), Derby (1882), e do francês Henri 

Gorceix (1881, 1883), publicados nos Anais da Escola de Minas. Câmara (1897 in: Renger 2005), em 

um estudo de descrição das rochas na região de Sabará, reconhece a característica estratigráfica destas 

admitindo uma sequência cronológica. As descrições de Derby (1882) são muito semelhantes as 

descrições de Eschwege (1822). Gorceix (1881) realiza uma descrição geológica das rochas nos 

arredores de Ouro Preto pautada em um estudo químico e microscópico, destacando também a presença 

de bacias terciárias (e.g.: bacias do Gandarela e do Fonseca).  

A Série Minas foi definida no início do século XX por Derby (1906). Englobando parte dos 

litotipos pertencentes a Primeira Formação Primitiva de Eschwege (1822) e parte da dos da Segunda 

Formação Primitiva. Segundo Derby (1906), a grande maioria da série é de origem sedimentar e 

constituída por xistos, quartzitos, dolomitos e formação ferrífera, com a base discordante sobre gnaisses 

e mica-xistos.  

O primeiro mapeamento da região central de Minas Gerais foi feito por Harder e Chamberlin 

(1915), publicando ainda a primeira coluna litoestratigráfica da região, onde a Série Minas foi 

subdividida em cinco unidades: i) quartzito Caraça; ii) xisto Batatal; iii) formação ferrífera Itabira ; iv) 

xisto e quartzito Piracicaba; v) e quartzito Itacolomi. Posteriormente, Guimarães (1931) descreve uma 

discordância que separa o quartzito Itacolomi das demais unidades estabelecidas como Série Minas. 
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O detalhamento geológico do Quadrilátero Ferrífero só ocorreu na segunda metade do século 

XX, praticamente um século e meio depois dos trabalhos de Eschwege. As pesquisas coordenadas por 

John Van Nostrand Dorr II iniciaram em 1946 a partir de um convênio USGS-DNPM, e teve como 

principal tema de estudo a Série Minas. Dorr et al. (1957) dividiram a Série Minas nos grupos Caraça, 

Itabira e Piracicaba, que incluía a Formação Sabará no topo, mais tarde desmembrada e elevada à 

categoria de grupo, conforme proposto por Barbosa (1968) e posteriormente por Renger et al (1994). 

Dorr et al. (1957) também individualizaram a Série Rio das Velhas, anterior a Série Minas, sendo o 

termo série substituído por supergrupo seguindo as normas estratigráficas (e.g. Petri et al. 1986). Assim, 

em meados da década de 70, a Série Minas passa a ser chamada de Supergrupo Minas. 

2.2 – LITOESTRATIGRAFIA  

As quatro grandes unidades litoestratigráficas expostas no QF são entendidas hoje como: (i) 

complexos metamórficos do Arqueano compostos por gnaisses, migmatitos e granitos; (ii) o Supergrupo 

Rio das Velhas, arqueano, composto de greenstones e unidades meta-sedimentares de grau metamórfico 

baixo a médio; (iii) o Supergrupo Minas, Paleoproterozóico, que consiste em rochas meta-sedimentares 

de grau baixo a médio; e (iv) o Grupo Itacolomi, composto por meta arenitos e metaconglomerados. 

Além das unidades supracitadas, ocorrem amplamente distribuídas na região rochas intrusivas de 

natureza e idades diversas, e coberturas cenozoicas provenientes de depósitos sedimentares clásticos de 

bacias com ocorrência restrita (Dorr 1969, Alkmim & Marshak 1998). 

 

Figura 2.2 - Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero. Modificado de Dorr (1969), Alkmim e Marshak 

(1998) e Farina et al. (2015). 

Gandarela 
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2.2.1 Complexos Metamórficos   

O embasamento arqueano ocorre principalmente na forma de domos quilométricos, incluindo 

os complexos Bonfim, Bação, Belo Horizonte, Santa Bárbara, Caeté e Divinópolis (Figura 2.1). Estas 

estruturas dômicas são entendidas como complexos individuais (Machado et al., 1992; Machado & 

Carneiro, 1992; Noce, 1995), compostos por terrenos TTG, localmente migmatizados e intrudidos por 

pequenos plútons. Exibem diversidade litológica muito grande (Carneiro 1992a, Carneiro et al. 1995). 

Segundo Jordt-Evangelista et al. (1992), o metamorfismo destes atinge fácies anfibolito médio a 

superior, e, posteriormente, sofre metamorfismo retrógado em condições xisto-verde (Schorscher 1979, 

Hippertt et al. 1992, Endo 1997). 

Em um aspecto geral estas rochas são constituídas por ortognaisses bandados definidos como 

tonalitos-trondhjemitos-granodioritos (TTGs) que em alguns locais podem estar migmatizados e 

intrudidos por corpos granítícos de granulação média a grosseira, além de leucogranitos e diques 

anfibolíticos e pegmatíticos (Chemale Jr et al. 1991, Carneiro et al. 1995, Lana et al. 2013). Os gnaisses 

são caracterizados por uma foliação penetrativa de fácies anfibolito (Alkmim & Marshak 1998) e 

possuem normalmente bandas leucocráticas e mesocráticas que variam de 2mm a 10cm. As primeiras 

possuem textura granoblástica e são compostas predominantemente por plagioclásio, quartzo e em 

menor quantidade microclinio, já as bandas mesocráticas, são ricas em plagioclásio e biotita e possuem 

textura lepidoblástica (Lana et al. 2013, Farina et al. 2015b). Os diversos corpos centimétricos a 

métricos de leucogranitos, mais velhos, assim como os diques felsicos e pegmatíticos, mais novos, estão 

intrudidos nos gnaisses paralelos ao bandamento (Lana et al. 2013). 

As rochas graníticas compreendem cerca de 30 % das unidades arqueanas expostas no QF. Elas 

ocorrem como grandes batólitos, mas também em forma de corpos decimétricos a métricos intrudidos 

ou associados aos gnaisses (Romano et al. 2013, Farina et al. 2015a). Estes litotipos podem estar tanto 

fracamente foliados como também muito deformados, indicando um alojamento pré a sin-tectônico. 

Normalmente possuem grãos de tamanho médio a grosso exibindo texturas equigranular e porfirítica em 

uma composição que varia de tonalito, com bastante hornblenda, a sienogranito, rico em feldspato 

potássico (Romano et al. 2013, Farina et al. 2015b).  

Em geral, estes complexos metamórficos dômicos apresentam contatos tectônicos com as 

unidades sobrejacentes (Wallace 1965, Dorr 1969, Schorscher 1979). Alguns autores interpretaram estes 

contatos como falhas de empurrão (e.g. Marshak & Alkmim 1989) principalmente na borda leste do QF. 

Posteriormente, trabalhos na região da Serra da Moeda identificaram uma relação tectônica com 

deslocamento normal entre os quartzitos da Formação Moeda e o Complexo Bonfim (Nalini 1990, 

Carneiro 1992b, Endo e Nalini 1992, e Hippert et al. 1992) ocorrendo assim foliações de médio a alto 

ângulo (Marshak et al. 1992, Endo & Nalini 1992, Hippert et al. 1992) 
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2.2.2 Supergrupo Rio das Velhas 

O Supergrupo Rio das Velhas é constituído por uma sequência de rochas metavulcano-

sedimentares. Elas foram associadas por Almeida et al. (1976 in: Schorscher 1976) e Schorscher (1976) 

a terrenos arquenos do tipo greenstones belt caracterizados por rochas máficas e ultramáficas vulcânicas 

e vulcanoclásticas, envolvendo sedimentos clásticos imaturos (Dorr et al. 1957, Dorr 1969). A primeira 

subdivisão desta unidade foi proposta por Dorr et al. (1957), que caracterizam o Supergrupo Rio das 

Velhas como sendo composto pelo Grupo Nova Lima, na base e pelo Grupo Maquiné no topo.   

Baseado em associações de litofácies, o Grupo Nova Lima foi subdividido por Baltazar & 

Zucchetti (2007) em três ciclos sedimentares. As litofácies basais, associadas ao Ciclo 1 apresentam 

rochas metamórficas máficas e ultramáficas contendo komatiítos peridotíticos com textura spinifex, 

lavas brechadas e almofadadas (pillows) (Schorscher 1978, 1979). Inicialmente foi proposto o termo 

Grupo Quebra Ossos para estes litotipos (Zucchetti et al. 1996, Baltazar & Zucchetti 2007). Estas rochas 

podem ocorrer intercaladas por pequenas intrusões de gabros, anortosito e peridotito, assim como 

formações ferríferas do tipo Algoma, metacherts ferruginosos, rochas carbonáticas e em menor 

expressão vulcanoclásticas félsicas (Dorr 1969, Zucchetti et al. 1996, Baltazar & Zucchetti 2007). Este 

ciclo está relacionado com o início da fase extensional ocorrendo deposição de sedimentos 

contemporâneos com fluxos vulcânicos (Baltazar & Zucchetti 2007) 

Subsequentemente, o Ciclo 2 apresenta litotipos, cujos protólitos foram depositados 

majoritariamente em ambiente marinho profundo: pelitos, grauvacas, quartzitos e, posteriormente, 

conglomerados e filitos carbonosos representando uma associação de rochas sedimentares químicas-

clásticas e constituindo, também, turbiditos distais depositados no estágio inicial de vulcanismo félsico 

(Baltazar & Zucchetti 2007). 

O Ciclo 3, é composto por litofácies de rochas vulcanoclásticas, contendo alguns corpos de 

dacitos com assinatura TTG (Da Silva et al., 2000) e grauvacas turbidíticas (Farina et al. 2015b). Na 

parte superior as litofácies são formadas por arenitos com estruturas sedimentares, como por exemplo 

herringbone, marcas de onda, e estratificações cruzadas, indicando ambiente marinho raso de transição. 

O Grupo Maquiné representa uma associação clástica de metaconglomerados e metarenitos, 

compreendendo uma sequência do tipo flysch a molassa. Esta sequência foi depositada pela erosão de 

blocos continentais com idades máximas de deposição de 2730 Ma (Moreira et al. 2016) e se restringe 

ao domínio oriental do QF.  
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O Grupo Maquiné pode ser subdivido na Formação Palmital, na base (O'Rourke 1957 In Dorr 

1969), sotoposta pela Formação Casa Forte (Gair 1962). A Formação Palmital é constituída 

predominantemente por quartzo-sericita-xisto, filito e lentes de quartzito sericitico, e é interpretada 

como de ambiente marinho e contendo turbidítos proximais. A Formação Casa Forte caracteriza um 

ambiente de leque aluvial e rio entrelaçado, onde ocorrem conglomerados compostos de seixos de 

quartzo, quartzito silexito e formação ferrífera e matriz quartzítica localmente rica em hematita. 

Subsequente a este litotipo, ocorrem quartzito sericítico e clorítico, com intercalações de xisto ou filito 

(Dorr 1957).  

 Baltazar e Zucchetti (2007) associam a Formação Palmital ao topo do Grupo Nova Lima 

encerrando o ciclo sedimentar 3. Para estes autores o Ciclo 4 e o Grupo Maquiné são restritos às 

litofácies de ambiente continental compreendendo os litotipos da Formação Casa Forte. 

2.2.3 Supergrupo Minas 

O Supergrupo Minas é constituído por rochas meta-sedimentares de origem química e clástica 

cuja idade é neoarquena e paleoproterozóica (Babinski et al. 1991, Babinski et al 1995, Renger et al. 

1994, Hartmann et al. 2006, Cabral et al. 2012, Koglin et al. 2014). Segundo Alkmim & Martins-Neto 

(2012) esta unidade litoestratigráfica abrange duas sequências separadas por uma discordância regional.  

A sequência basal envolve rochas provenientes de ambientes continentais e marinhos (Dorr et 

al. 1957, Dorr 1969, Renger et al. 1994). Os primeiros litotipos compreendem um pacote de 

aproximadamente 600 m compondo o Grupo Caraça e, para alguns autores, o Grupo Tamanduá na base.  

O Grupo Tamanduá (Simmons & Maxwell 1961, Dorr 1969) compreende principalmente 

quartzitos e xistos na base (Quartzito Cambotas). A ocorrência desta unidade é restrita a afloramentos 

pequenos e descontínuos principalmente na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero. Existem três 

versões para o posicionamento estratigráfico desse grupo. Simmons & Maxwell (1961) correlacionam 

estes litotipos com o Supergrupo Rio das Velhas, diversos autores (e.g. Dorr 1969) interpretam como 

base do Supergrupo Minas e por sua vez, Alkmim & Marshak (1998) colocam o Quartzito Cambotas 

desta unidade no Supergrupo Espinhaço. 

O Grupo Caraça caracteriza um depósito de grande extensão lateral em comparação com a sua 

espessura média que podem ser desde 30 a 1000 metros. Suas unidades geralmente recobrem em 

discordância angular e erosiva das rochas do Arqueano e do Supergrupo Rio das Velhas (Rynearson et 

al. 1954). O contato superior com o Grupo Itabira é concordante geralmente de maneira brusca, mas 

localmente gradual (Dorr 1957).  
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Na base do Grupo Caraça está inserida a Formação Moeda, englobando depósitos aluvionares 

com ocorrência de ouro e urânio, meta-arenitos, metaconglomerados e em menor expressão metapelitos 

de ambiente marinho profundo (Simmons & Maxwell 1961, Dorr, 1969). Estas rochas representam na 

bacia Minas as fases rifte e de transição para margem passiva (Alkmim & Marshak 1998).  

A Formação Batatal, topo do Grupo Caraça, marca uma mudança da deposição clástica para os 

processos de acumulação bioquímica. A Formação Cauê – Grupo Itabira (Dorr 1969; Klein & Ladeira 

2000) - consiste essencialmente em itabiritos, e possui grande importância no QF devido aos depósitos 

de minério de ferro de classe mundial (Rosière et al. 2008). A Formação Gandarela é composta por 

dolomitos e calcários, enriquecidos em ferro e com estromatólitos preservados (Souza & Müller 1984). 

O Grupo Itabira, chega a possuir 950 m de espessura e marca o estágio de subsidência termal da margem 

passiva continental (Alkmim & Marshak 1998). Estes litotipos representam uma grande transgressão, 

representando o período de máxima inundação da bacia Minas.  

Encerrando a sequência basal do Supergrupo Minas (Alkmim & Martins-Neto 2012) ocorrem 

meta-arenitos e metapelitos alternados do Grupo Piracicaba associados a um ambiente marinho-deltaico 

(Dorr, 1969). Esta unidade possui cerca de 1300 m de espessura aproximadamente e é subdividida em 

quatro formações: Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões e Barreiro que podem apresentar continuidade 

lateral de mais de 10 Km (Dorr et al. 1957).  

A sequência superior define o Grupo Sabará que sobrepõe as rochas do Grupo Piracicaba em 

discordância erosiva. Constituído por um pacote de 3500 m, esta unidade engloba clorita xistos, 

metagrauvacas, metaconglomerados, quartzitos, filitos e metatufos que apresentam características 

turbidíticas. O Grupo Sabará é interpretado como sin-orogênico do evento do Riaciano/Orosoriano 

(Alkmim & Marshak, 1998). O seu contato basal marca um hiato regional e caracteriza uma mudança 

nas condições gerais de sedimentação do Supergrupo Minas, passando a ser essencialmente turbidítica 

com contribuições químicas (Reis et al. 2002).  

2.2.4 Grupo Itacolomi 

Separado do Supergrupo Minas por uma inconformidade regional, o Grupo Itacolomi representa 

uma unidade à parte dentre as sequências supracrustais do QF.  Definido por Dorr (1969), compreende 

uma sequência espessa aproximadamente de 1000 a 2000 m, e sua distribuição areal é limitada à região 

meridional do Quadrilátero Ferrífero e sul de Ouro Preto. Litologicamente compreende quartzitos de 

granulação grossa e metaconglomerados polimíticos, onde estruturas sedimentares primárias estão 

preservadas, como marcas de onda e acamamento. Esta unidade dispõe-se em discordância angular sobre 

as demais rochas do Supergrupo Minas (Dorr 1969, Alkmim & Martins-Neto 2012). Dorr (1969) 

interpreta a ocorrência de um evento importante de erosão na base desta unidade, revelado pela natureza 

polimítica dos metaconglomerados com seixos de quartzito, itabirito e rochas graníticas.  
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Datações realizadas nos metaconglomerados deste grupo mostram uma grande porcentagem de 

zircões detríticos Riacianos (entre 2300 e 2050 Ma), indicando que a bacia Itacolomi possui uma fonte 

não-cratônica (Machado et al. 1996, Alkmim & Marshak 1998). Estes dados sugerem que o Grupo 

Itacolomi é um depósito do tipo molassa, desenvolvido ao longo das margens do núcleo arqueano do 

Cráton São Francisco acumulado durante o colapso extensional ao final da orogenia riaciana (Alkmim 

& Martins-Neto, 2012). 

2.2.5 Rochas intrusivas “Pós-Minas” 

As intrusões que cortam as rochas do Supergrupo Minas são, segundo Herz (1970) e Silva et al. 

(1995), diques, sills e stocks de rochas máficas, gabróicas e diabásicas e ultramáficas (peridotitos). Silva 

et al. (1995) o dividiu em três suítes. A primeira encerra corpos intrusivos mais antigos que apresentam 

idade de 1714±5 Ma. A segunda suíte alojou-se em torno de 906±2 Ma intrudindo todas as sequências 

do Supergrupo Minas. A terceira não possui foliação e a idade K/Ar é cerca de 120 Ma, sendo 

relacionada à abertura do Supercontinente Gondwana (Silva et al. 1992 e 1995).  

2.2.6 Coberturas sedimentares cenozoicas 

No Quadrilátero Ferrífero destaca-se a ocorrência local de depósitos sedimentares cenozoicos 

(Lobato et al. 2005).  Estes depósitos normalmente são descontínuos e de pequeno porte, atingindo no 

máximo 4 km² de extensão, são encontrados em altitudes de até 1600 m, e geralmente delimitados por 

falhas (Lipski 2002).  

Os litotipos podem ser separados em duas unidades: i) sedimentos típicos de ambiente pouco 

energéticos como lagos e rios meandrantes, cuja idade é eo-oligocênica; ii) sedimentos de idade entre 

Oligoceno e Mioceno superior, depositados por fluxo de detritos. Os processos de laterização e 

pedogênese são intensos e sobre estas unidades ocorrem frequentemente lateritas de idade pliocênicas e 

quaternárias, além de depósitos coluvionares (Lipski 2002).  

Os depósitos sedimentares cenozóicos das bacias do Gandarela e Fonseca, considerados os mais 

importantes do Quadrilátero Ferrífero, foram os primeiros a serem descritos por Gorceix (1884). 

Posteriormente, Pomerene (1964) destaca a existência de depósitos sedimentares de pequena extensão, 

comparados às das bacias do Gandarela e Fonseca, dispersos ao longo do Quadrilátero Ferrífero e 

ocorrendo predominantemente sobre rochas meta-sedimentares paleoproterozoicos. Um estudo 

detalhado foi feito por Lipski (2002) caracterizando 14 depósitos sedimentares distribuídos pelo QF. A 

maior concentração destes está no Sinclinal da Moeda.  
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2.3 – ARCABOUÇO ESTRUTURAL  

O Quadrilátero Ferrífero é caracterizado por um complexo arcabouço estrutural como 

consequência de uma história deformacional polifásica (Carneiro et al. 1995). Este arcabouço define 

mega-feições morforestruturais constituídas essencialmente por estruturas com geometria de anticlinais 

e sinclinais, associadas a sistemas de falhas de empurrão e transcorrências (Figura 2.3). 

Devido as características geométricas e cinemáticas, o arcabouço estrutural do QF é subdivido 

segundo o trend das megaestruturas (Dorr 1969, Chemale Jr et al. 1994, Alkmim & Marshak 1998) 

assim designadas: i) arqueamento Rio das Velhas; ii) Sinclinal Vargem da Lima; iii) sistema Cambotas-

Fundão compreendendo os sinclinais Gandarela, Ouro Fino e Santa Rita; iv) Sinclinal Dom Bosco; v) 

Sinclinal da Moeda; vi) e Serra do Curral (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3 – Mapa estrutural simplificado do Quadrilátero Ferrífero. Megaestruturas: (1) Arqueamento Rio das 

Velhas; (2) Anticlinal de Mariana; (3) Sinclinal Vargem da Lima; (4) Sistema Cambotas-Fundão; (5) Sinclinal 

Gandarela; (6) Sinclinal Ouro Fino; (7) Sinclinal Santa Rita; (8) Sinclinal Dom Bosco; (9) Sinclinal da Moeda; 

(10) Serra do Curral. Modificado de Dorr (1969), Chemale Jr et al. (1994) e Baltazar & Zuchetti (2005). 
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  O Arqueamento Rio das Velhas é considerado por Dorr (1969) uma estrutura fundamental do 

QF uma vez que a grande maioria das outras megaestruturas estão associadas ou conjugadas a ele. Possui 

uma extensão superior a 100 km e largura máxima de 42 km. Segundo Dorr (1969), o seu 

desenvolvimento está relacionado a ascensão de rochas pré Minas como o Complexo Metamórfico 

Bação, onde a foliação das unidades do Grupo Nova Lima é paralela ao contato com as rochas graníticas. 

Esta característica é amplamente observada, com exceção da porção em contato com o Complexo Caeté, 

onde a foliação é fortemente discordante. A extensão sudeste deste arquemento recebe o nome de 

Anticlinal de Mariana, que possui eixo N45W e comporta todas as unidades estratigráficas.  

O Sinclinal Vargem da Lima é uma estrutura invertida com eixo NNW-SSE e vergência para 

SW em sua maior extensão, infletindo-se para NE na extremidade noroeste.  Nesta estrutura predominam 

os quartzitos do Grupo Maquiné que estão intensamente cisalhados, paralelos a superfície axial do 

sinclinal com intensidade crescente para SE. 

O sistema Cambotas-Fundão compreende um conjunto de falhas de cavalgamento brasilianas 

com vergência para oeste, tornando-se uma das estruturas mais notáveis da porção oriental do 

Quadrilátero Ferrífero (Endo & Fonseca 1992). Uma de suas principais estruturas, a Falha das 

Cambotas, desenvolve-se no extremo nordeste do Quadrilátero Ferrífero truncando a serra homônima 

com um tred NE-SW (Simmons & Maxwell 1961, Chemale Jr et al. 1994). Na porção sudeste passando 

pelo contato do Domo Caeté com as unidades do Supergrupo Minas, o traço da estrutura toma a direção 

NW-SE paralelo ao Sinclinal Conta História e coincidindo com a Falha do Fundão (Dorr 1969). Na 

porção mais oriental os cavalgamentos tornam-se cada vez mais lineares com trend N-S (Chemale Jr et 

al. 1994). 

O Sinclinal Gandarela possui orientação segundo a direção NE-SW e vergência para NW 

(Chemale Jr et al. 1991).  Segundo Chemale Jr et al. (1991 e 1994) esta sinforme pode ser dividida em 

três segmentos: i) no segmento nordeste, o eixo é de N60°E delimitado pelas falhas Cambotas e Fundão; 

ii) O segmento central é o menos deformado e possui eixo com atitude N40°E; ii) na porção sul o trend 

dos eixos é aproximadamente NS. 

O Sinclinal Ouro Fino é um sinforme relativamente pequeno e redobrado. Esta estrutura é 

constituída apenas pelas unidades dos grupos Caraça e Itabira (Dorr 1969). O segmento norte possui 

eixo com direção NE-SW já o segmento sul NW-SE. Segundo Fonseca (1990) o Sinclinal Ouro Fino foi 

gerado por esforços compressivos de E para W, assim o seu eixo teria orientação submeridiana. Em um 

segundo momento geram-se estruturas com orientação EW redobrando o sinclinal resultando na sua 

conformação atual. 
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Parte do limite leste do Quadrilátero Ferrífero é definido pelo Sinclinal Santa Rita, interpretada 

como uma das estruturas mais complexas do QF (Dorr 1969). Tal estrutura possui orientação N-S, e foi 

redobrada, posteriormente, segundo a direção NW representado pelo Sinclinal Conta-História. Diversas 

falhas de empurrão com alto ângulo ou inversas, de direção N-S, cortam este sinclinal em vários 

segmentos. Os estratos encontram-se fortemente invertidos no seu flanco leste, onde, assim como no 

flanco oeste, apresentam mergulhos de 25° a 45° (Dorr 1969).  

O Sinclinal Dom Bosco é a segunda estrutura mais complexa do QF. Está localizado ao sul 

desta província com orientação EW (Dorr 1969). O flanco sul possui uma complexa estruturação devido 

a diversas falhas de empurrão e de rasgamento. No flanco norte, nas proximidades do Anticlinal de 

Mariana, as camadas estão extremamente dobradas e falhadas. Na porção leste falhas de empurrão 

indicam movimento de E para W, e promovem o cavalgamento do Grupo Nova Lima sobre o Grupo 

Itacolomi e o Supergrupo Minas. No extremo oeste, ocorrem escamas de cavalgamento e dobras com 

caimento para leste e sudeste. Ao sul esta estrutura é limitada pela Falha do Engenho (Dorr 1969, 

Marshak & Alkmim 1989) 

O Sinclinal da Moeda está localizado no setor oeste do QF, e assim como o Sinclinal Dom 

Bosco, nucleou-se precocemente dentro da evolução do Quadrilátero Ferrífero. Esta estrutura sinformal 

possui uma extensão aproximada de 40 km, abrangendo desde sua conexão com a Serra do Curral até a 

junção com o Sinclinal Dom Bosco. Na parte norte o seu traço axial apresenta orientação N45W, e no 

centro inflete-se para NS (Dorr 1969). O flanco oeste é regular com mergulhos para leste, variando entre 

40° e 55°, e esta região será descrita com maior detalhe no capítulo seguinte. O flanco leste é mais 

complexo, pois está invertido em sua maior parte, e em geral, com caimento para NE e SE. O 

acamamento, por sua vez, em geral apresenta-se com mergulho de alto ângulo. Algumas falhas 

direcionais (dextrais e sinistrais) e dobras acomodam esta inversão. No interior do Sinclinal da Moeda 

ocorrem todas as unidades do Supergrupo Minas, com exceção do Grupo Sabará (Dorr 1969). 

A Serra do Curral possui mais de 100 km de extensão ocupando região norte do QF. Ela pode 

ser dividida em três segmentos. O segmento mais ao leste, que se alonga desde a Serra da Piedade até a 

conexão com o Sinclinal da Moeda, possui direção de aproximadamente N50E. O outro segmento se 

estende a partir desta junção até as proximidades da cidade de Itatiaiuçu, infletindo para N70E (Dorr 

1969). O segmento mais ocidental é o de menor expressão, possuindo cerca de 25 km, e direção EW. 

As unidades do Supergrupo Minas apresentam mergulhos elevados para o quadrante NNW e/ou SSE, 

dispostas, estratigraficamente, normais ou invertidas (Endo 1997). Na porção oeste são comuns dobras 

normais ou invertidas com eixos paralelos a serra, além de falhas com orientação N50W seccionando as 

unidades do Supergrupo Minas (Endo 1997).  
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2.4 – MODELOS DE EVOLUÇÃO TECTÔNICA  

A configuração aproximadamente quadrangular das estruturas que caracterizam o QF é fruto da 

interação, em maior ou menor grau, dos eventos orogênicos Transmazônico e Brasiliano, que afetaram 

a porção em foco do extremo sul do Cráton do São Francisco na passagem entre períodos Orosoriano e 

Riaciano e no Ediacarano, respectivamente (Chemale Jr. et al., 1994; Alkmim & Marshak, 1998). 

Segundo Romano et al. (2013), Lana et al. (2013), e Farina et al. (2015b), quatro eventos 

tectonomagmáticos principais estão associados às unidades Arquenas do QF: o evento Santa Bárbara 

(3220-3200 Ma), Rio das Velhas I (2930-2900 Ma), Rio das Velhas II (2800-2760 Ma) e os eventos 

Mamona I e II (2750-2700 Ma e 2620-2580 Ma). 

Os eventos magmáticos Rio das Velhas II e Mamona (<2800 Ma) representam ciclos orogênicos 

contemporâneos à formação de um greenstone belt (Supergrupo Rio das Velhas). O evento magmático 

Mamona II representou a consolidação final da protocrosta do CSF na sua porção sul, servindo de 

embasamento para as sucessões paleoproterozoicas do Supergrupo Minas (Machado et al. 1996; 

Hartmann et al. 2006),  

Para Supergrupo Minas existem diversas interpretações sobre sua evolução deformacional (e.g. 

Guimarães 1951, Dorr 1969, Ladeira & Viveiros 1984, Chemale Jr et al. 1991 e 1994, Chauvet et al. 

1994, Marshak & Alkmim 1989, Endo 1997, Alkmim & Marshak 1998). Essencialmente o arcabouço 

tectônico desta unidade é interpretado como sendo o resultado da implementação da bacia Minas, do 

evento Transamazônico, do rifteamento Espinhaço e da orogênese Brasiliana. As interpretações 

divergem com relação ao número de eventos e fases deformacionais ocorridas e das características 

geradas. Alguns dos principais trabalhos acerca desta evolução (i.e. Dorr 1969, Chemale Jr et al. 1991 

e 1994, Endo 1997, Alkmim & Marshak 1998) estão sintetizados na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Síntese de algumas das interpretações de distintos trabalhos para a evolução tectônica das unidades 

supracrustais do Quadrilátero Ferrífero. Baseado em Dorr (1969), Chemale Jr. et al (1991 e 1994), Endo (1997), 

Alkmim & Marshak (1989 e 1998). (*Verg.= vergência tectônica). 

Trabalho Eventos/Fase Verg.* Características principais 

Dorr 

(1969) 

Pré-Minas W e SW 
Envolve o supergrupo Rio das Velhas e os complexos 

cristalinos 

Pós-Minas e pré-

Itacolomi 
_ Agitação crustal e arqueamento incipiente 

Pós-Itacolomi W e NW 
Soerguimento dos complexos cristalinos e sedimentação 

do grupo Itacolomi; nucleação e posterior inversão dos 

megassinclinais; falhas inversas 

Chemale 

Jr. et al 

(1991 e 

1994) 

Trasamazônico ESE 
Extensional; metamorphic core complex associado a 

formação dos megasinclinais 

Brasiliano 

F1 W 
Natureza dúctil; dobras abertas a isoclinais; zonas de 

cisalhamento inversas relacionadas a falhas normais 

F2 W Natureza dúctil rúptil; dobramentos; falhas transcorrentes 

F3 W 
Reativação de rampas frontais em níveis crustais rasos; 

dobras abertas do tipo kink 

Endo 

(1997) 

Ciclo Jequié (2780 – 2555 Ma) 

Orogênese 

Rio das Velhas 
 

Deformação dúctil transcorrente dextral, N-S; 

metamorfismo e foliação milonítica vertical nas unidades 

no supergrupo Rio das Velhas.  

Tafrogênese 

Maquiné 
 

Deformação dúctil, transcorrente sinistral; fraturamento 

crustal NW-SE e E-W; e deposição do Grupo Maquiné 

Orogênese 

Maquiné 
 Deformação dúctil-rúptil, transcorrente dextral. 

Ciclo Transamazônico (2250 – 1900 Ma) 

Orogênese 

Minas 
SWeSE 

 Dobramentos regionais; fase final extensional gerando 

estruturas dômicas e megassinclinais; deposição do Grupo 

Itacolomi; blocos soerguidos na porção WNW. 

Orogênese 

Itacolomi 

NNW e 

SSE 

Falhas de empurrão; fase final extensional gerando falhas 

normais 

Ciclo Brasiliano (600 – 400 Ma) 

Fase 1 W 

Dobramentos e redobramentos regionais; inversão do 

Sinclinal da Moeda; falhas reversas; cisalhamentos 

normais pós-orogênico para leste com clivagem de 

crenulação.  

Fase 2 NNW Dobramentos suaves normais e clivagem espaçada E-W. 

Alkmim e 

Marshak 

(1998) 

Pré-

Transamazônico 
_ 

Extensional; gerou uma bacia ensiálica ou margem 

passiva 

Orogênese 

Transamazônica 
NW 

Dobras regionais; zonas de cisalhamento inversa; foliação 

fraca. Na fase final, colapso orogênico extensão regional 

e estruturação domos e quilhas. 

Rifte Espinhaço _ Porção nordeste do QF; intrusões de diques de diabásio 

Brasiliano W 
Falhamentos arqueados; dobras mesoscópicas; foliação; 

reativação de estruturas com direção EW 
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CAPÍTULO 3  

A FORMAÇÃO MOEDA E OS MODELOS TECTÔNICOS NA JUNÇÃO 

CURRAL-MOEDA 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Formação Moeda no flanco oeste do Sinclinal da Moeda foi estudada sob ponto de vista 

estratigráfico e/ou sedimentológico principalmente por Wallace (1958), Pomerene (1964), Magalhães 

(1978), Pires (1979) e Villaça (1981).  Esta unidade, estratigraficamente localizada na parte inferior do 

Grupo Caraça, Supergrupo Minas, foi inicialmente definida por Wallace (1958). Este autor estabeleceu 

sua localidade tipo na estrada que liga a BR-040 (na época denominada BR-3) ao distrito Moeda 

localizado na serra homônima, possuindo neste ponto espessura de aproximadamente 600m. A 

distribuição areal foi cartografada por Dorr e colaboradores nas décadas de 50 e 60 (compiladas por 

Dorr 1969). A área ocupada por esta unidade é de, no mínimo, 80 por 150 km (Renger et al.  1993). 

De uma maneira geral, a Formação Moeda é constituída por três ciclos deposicionais de 

conglomerados, arenitos e pelitos (Dorr 1969, Villaça 1981, Canuto 2010), que apresentam distribuição 

heterogênea em toda a Formação Moeda (Wallace 1958, Dorr 1969, Villaça 1981). Baseando nos 

trabalhos anteriores (e.g.  Pomerene 1964, Magalhães 1978, Pires 1979, Villaça 1981, Renger 1993, 

Renger et al. 1994) neste capítulo serão descritos os aspectos da Formação Moeda na porção setentrional 

do flanco oeste do Sinclinal da Moeda. 

Estruturalmente os sinclinais Moeda, Dom Bosco, Santa Rita, Ouro Fino e Gandarela 

compartimentaram a distribuição da Formação Moeda no Quadrilátero Ferrífero (Villaça 1981). A 

maioria destas estruturas apresenta-se muito deformada, mas o Sinclinal da Moeda destaca-se por estar 

em uma região onde os efeitos tectônicos da inversão brasiliana foram atenuados, conservando 

parcialmente feições tectono-estruturais (Villaça 1981, Silva 1999). Contudo, o arcabouço estrutural da 

região é complexo devido a junção Curral-Moeda interpretada de maneira distinta em diversos trabalhos 

(e.g. Dorr 1969, Pomerene 1964, Pires 1979, Pires et al. 1993, Alkmim et al. 1996, Endo 1997, Alkmim 

& Marshak 1998, Endo et al. 2005)  
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3.2 ASPECTOS LITOESTRATIGRÁFICOS  

A estratigrafia vigente para o Quadrilátero Ferrífero mostra que as unidades presentes na região 

de conexão do flanco oeste do Sinclinal da Moeda com a Serra do Curral estão representadas, na maior 

parte, por rochas do Grupo Nova Lima (Supergrupo Rio das Velhas) e dos grupos Caraça e Itabira 

(Supergrupo Minas). Ocorrem também, em menor expressão, parte do embasamento (Complexo 

Bonfim), intrusivas metabásicas e unidades cenozoicas (cangas, eluvião e aluvião). O mapa geológico 

abaixo, elaborado a partir do trabalho integrado de Dorr (1969) e da base cartográfica corrigida de 

Baltazar et al. (2005), ilustra a distribuição destas unidades (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 -  Contexto geológico da área de estudo. Adaptado de Baltazar et al. (2005). 

 

Sob ponto de vista estratigráfico, na área de estudo, a Formação Moeda obteve destaque nos 

trabalhos de Pires (1979) e Villaça (1981). Estes autores apresentam seções estratigráficas desta unidade 

em distintas partes na porção norte do Sinclinal da Moeda (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 – Esboço da distribuição da Formação Moeda ao longo da porção norte da junção Curral-Moeda 

com os locais onde Pires (1979) e Villaça (1981) levantaram seções estratigráficas desta unidade, sua espessura 

nos locais está indicada dentro dos parênteses. Duas colunas levantadas por Villaça (1981) fora da área 

representada estão indicadas também ao lado da seta vermelha, estas estão mais ao sul do Sinclinal da Moeda e 

não estão dentro da área deste trabalho (modificado de Pires 1979 e Villaça 1981).  

3.2.1  Unidades de base: complexo Bonfim e Grupo Nova Lima  

Em relação ao embasamento, a área engloba litotipos no Complexo Bonfim Setentrional. A 

unidade do complexo que faz contato com a Formação Moeda na região abordada é o Gnaisse Souza 

Noschese (Herz 1970, Teixeira et al. 1996, Carneiro et al. 1998), que possui aspectos tipicamente ígneos 

a feições milonítica e uma foliação de cisalhamento predominantemente NS. Constituídos por 

microclína (com inclusões de plagioclásio), plagioclásio (saussuritizado e sem zonalidade) e quartzo 

intersticial, nas porções mais miloníticas biotita e muscovita. A textura predominante é granoblástica 

pouco recristalizada (Carneiro 1992a). Nas porções em que o contato destas unidades se dá diretamente 

com a base da Formação Moeda ocorre um espesso pacote de cataclasitos e milonitos (Villaça 1981). 

O Grupo Nova Lima está exposto em uma faixa com cerca de 15 km de comprimento no sentido 

NS e 5km de largura. Pomerene (1964) destaca que o “quartzito Moeda” ocorre em discordância 

estrutural sobre esta unidade tanto na Serra das Gaivotas como na Serra da Moeda. No mapeamento em 

escala 1:50.000 da Folha Brumadinho, foram constadas a ocorrência de rochas ultramáficas nas 

proximidades do distrito Piedade do Paraopeba, ao sul da área representada na Figura 3.1 (IGA 1982 in: 

Noce et al 1992). 
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Noce et al. (1992) definiu o Grupo Nova Lima como constituído por uma sequência de rochas 

metamórficas de origem vulcânica máfica-ultramáfica a sul, que grada, lateral e verticalmente, para uma 

sequência meta-sedimentar na porção norte. As rochas metavulcânicas ultramáficas e máficas podem 

apresentar localmente, estruturas almofadadas, níveis de metavulcânicas félsicas, metachert e camadas 

delgadas de formação ferrífera com fácies óxidos e carbonatos. A sequência meta-sedimentar apresenta 

um caráter interestratificado, englobando filitos carbonosos, quartzo-mica xistos, meta-arenitos 

vulcanoclásticos e formação ferrífera (Noce et al. 1992). Os cavalgamentos e dobramentos apertados 

ocasionam, possivelmente, a repetição de camadas (Noce et al. 1992).  

3.2.2  A Formação Moeda 

Na porção ocidental do Sinclinal da Moeda a Formação Moeda apresenta grande variedade 

litológica. Sua composição abrange metaconglomerados oligomíticos e polimíticos, geralmente 

piritosos, quartzitos grossos a finos e filitos laminados (Figura 3.3). Segundo Magalhães (1978) e Villaça 

(1981) a espessura média da unidade é 300 metros, na porção central chega a 500 m e sofre 

adelgaçamento para sul e norte. Pires (1979) apresenta para esta, espessuras de 300 m na parte central 

da Serra das Gaivotas, 250 m próximo ao Retiro das Pedras (nordeste na área de estudo), e chega a 445 

m mais ao sul próximo a Casa de Pedra (ou Forte Brumadinho) (Figura 3.2).  

O maior volume de metaconglomerados é verificado na região da Serra das Gaivotas e Retiro 

das Pedras (Pires 1979, Villaça 1981). Nesta região os seixos e a espessura dos metaconglomerados são 

maiores e mais desenvolvidos lateralmente. Ao sul da área verifica-se uma diminuição dos 

conglomerados gradativamente até deixarem de ocorrer e predominando quartzitos (Villaça 1981). Para 

Pires (1979) as relações entre a espessura da unidade (Fm. Moeda) comparada com a espessura da 

camada de metaconglomerado pode indicar variações no regime de fluxo, características do relevo, ou 

proximidades da área fonte. Este autor adverte ainda que o adelgaçamento das camadas pode estar 

relacionado com tectonismo. Villaça (1981) extrai dessa relação direções preferenciais de sedimentação 

aluvial, de norte a sul, e de leste para oeste, onde as porções norte e leste possuiriam maior energia de 

transporte.  
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Figura 3.3 – Coluna litoestratigráfica da formação Moeda na seção tipo Serra das Gaivotas – (m1) membro 1; 

(m2) membro 2; (m3) membro 3. Adaptado de Villaça (1981).  
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O contato de base da Formação Moeda com o Grupo Nova Lima ocorre como superfície de 

erosão e é angular, fato este exposto na diferença de trend N-S das rochas do Supergrupo Minas e E-W 

do Grupo Nova Lima (Raynearson et al. 1954, Pires 1979). Na porção leste da Serra das Gaivotas este 

contato pode ser na forma de falha de empurrão com mergulho para leste (Pires 1979). O contato na 

borda oeste do Sinclinal da Moeda, entre as rochas do Complexo Bonfim com as rochas da Formação 

Moeda, foi descrito como sendo de intensa deformação dúctil onde as estruturas cinemáticas com topo 

para leste indica falhamento normal. Esta porção foi denominada de Zona de Cisalhamento Moeda-

Bonfim (Nalini Jr 1990, Endo & Nalini Jr. 1992). Pires (1979) retrata que o contato superior entre as 

formações Batatal e Moeda está na maioria das vezes oculto. Segundo esse autor, na Serra das Gaivotas 

ele é marcado por uma superfície de conformidade bem definida.   

Horizontes Estratigráficos da Formação Moeda 

Conforme já exposto, a Formação Moeda é subdividida em três unidades da base para o topo 

denominadas membro 1, membro 2 e membro 3 cujas espessuras médias no flanco oeste são de 180 m, 

70 m e 100 m respectivamente (Wallace 1958, Villaça 1981).  

O membro 1 (m1), denominado também por Villaça (1981) de Moeda 1, inicia-se com uma 

sequência de metaconglomerados texturalmente muito imaturos. A sua matriz é predominantemente 

sericítica, geralmente piritosa e mais raramente carbonosa. Em direção ao topo gradam para quartzitos 

grosseiros a médios com estratificação cruzada acanalada. A matriz dos metaconglomerados é 

predominantemente sericítica, geralmente piritosa e mais raramente carbonosa. Estes apresentam 

estruturas gradacionais, com geometria lenticular e variações laterais frequentes, interdigitados e 

intercalados em quartzitos grosseiros a médios com estratificação cruzada acanalada que passam a 

predominar em direção ascendente na coluna ocorrendo raramente seixos ou grânulos dispersos.  

Na Serra das Gaivotas ocorrem metaconglomerados oligomíticos cujos seixos são de quartzo e 

a matriz quartzítica, sericítica e piritosa (Magalhães 1975; In: Villaça 1981). Este horizonte pode ser 

portador de mineralização uranífera. Acima destes os metaconglomerados são polimíticos muito 

imaturos e representados por seixos de quartzo, quartzito e xistos, a matriz quartzítica muito sericítica e 

localmente piritosa. 

O membro 2 (m2) (Moeda 2), é formado por filitos com interlaminações milimétricas de 

quartzito muito fino e meta-siltitos. Essa unidade apresenta adelgaçamento e interdigitação para sul e 

para norte (Villaça 1981). 

O Moeda 3, ou membro 3 (m3), apresenta na base corpos lenticulares de metaconglomerado 

polimítico, e de maneira geral quartzitos médios e finos, com estratificação cruzada, predominam sobre 

os grosseiros, gradando para o topo para quartzitos predominantemente mais finos (Villaça 1981). O 

contato entre os membros 3 e 2 apresenta variação litológica brusca (Villaça 1981). 
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Sedimentologia da Formação Moeda 

Na localidade tipo (ao sul da área de estudo) foram identificadas três litofácies diferentes 

relacionadas com os três membros da Formação Moeda (Villaça 1981): 

i) Litofácies aluvial-litorânea: Na sequência inferior, o conjunto de características 

indicam um ambiente de leques aluviais e fluvial com rios entrelaçados, interpretado 

também como litofácies aluvial transicionando para litorânea.  

ii) Litofácies marinha transgressiva/lacustre: Esta sequência intermediária está em 

contato gradacional com a anterior.  A presença de quartzitos muito finos, laminados, a 

meta-siltitos e filitos com laminações milimétricas de quartzitos representa uma 

transgressão marinha com estágios de mar raso (Villaça 1981). A ocorrência 

conglomerática discreta na base indica possivelmente depósitos residuais preenchendo 

vales incisos (Canuto 2010). Esta sequência evidencia origem marinha transgressiva 

sendo interpretada também por Villaça (1981) como lacustre de grande extensão. 

iii) Litofácies marinho-aluvial-litorânea: Quartzitos finos com intercalações de meta-

siltitos e estratificações cruzadas encerram o ciclo de sedimentação em ambiente 

marinho, representando um ciclo aluvial de pequena duração que gerou pacotes de 

rochas meta-sedimentares pouco espessos. Na sequência de topo desaparecem os 

estratos cruzados e começam a aparecer quartzitos finos, laminados e as vezes 

sericíticos com intercalações e laminações de meta-siltitos e filitos, passando, neste 

caso, para um ambiente de linha de costa com depósitos de praia e mar raso (Villaça 

1981). 

De modo geral, a sedimentação da Formação Moeda segue as características da área tipo, porém 

ocorrem muitas variações faciológicas ao longo desta unidade. Estas variações são mais comuns e 

expressivas quando relacionadas ao ambiente aluvial devido a maior ou menor competência das 

correntes. Neste caso, verificam-se litotipos quartzíticos médios a grosseiros e mataconglomerados nas 

porções onde a atividade das paleocorrentes foi mais intensa e as dimensões e geometria dos seixos varia 

em função da velocidade e transporte da corrente. Estes metaconglomerados e quartzitos estão 

distribuídos na porção centro norte do Sinclinal da Moeda (Villaça 1981) englobando a região tema 

deste trabalho. 
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Na Serra das Gaivotas, os paleocanais foram mais desenvolvidos formando pacotes de 

metaconglomerados com seixos de diâmetros relativamente grandes. Nesta porção, os 

metaconglomerados de base do m1 possuem clastos com até 15 cm, e os do m3 chegam a 30 cm. O 

pacote de metaconglomerados do m3 na borda oeste do Sinclinal da Moeda também segue estas 

características atingindo quase 20km de extensão (Villaça 1981).  

A fonte dos sedimentos da Formação Moeda que resultaram na litofácies aluvial é, segundo 

Lindsey (1975), proveniente de três áreas fonte, duas principais e uma terceira incerta. Villaça (1981) 

propõem que a Formação Moeda recebeu, inicialmente, em sua fácies aluvial, material detrítico 

proveniente do norte através de dois sistemas principais de peleodrenagens com maior competência, e, 

também, da porção leste, mas, neste caso, foi um sistema secundário de paleodrenagens.    

Renger et al. (1994) propõem o início da implementação das protobacias Minas entre 2590 e 

2560 Ma, sobre uma plataforma arqueana recém consolidada. Esta bacia, segundo este autor, seria 

alimentada pela erosão dos domos gnáissicos adjacentes que estariam em processo de soerguimento, 

uma vez que há zircões detríticos na Formação Moeda com idades pertencentes aos complexos granitos-

gnáissicos (2650 e 3000 Ma). Ainda, segundo Renger et al. (1994), na porção norte do Sinclinal da 

Moeda haviam escarpas de falhas que serviram de áreas-fontes dos clastos do metaconglomerado basal 

da Formação Moeda, estes, devido a sua constituição (efusivas ácidas, filito e clorita-xisto) seriam 

provenientes do Grupo Nova Lima (Noce et al. 1992). 

Recursos minerais associados 

Segundo Vial et al. (2007), uma das classes de depósitos de ouro no Quadrilátero Ferrífero está 

associada a sedimentos proterozoicos do Supergrupo Minas. Ainda, segundo este autor, esta classe pode 

ser subdividida em três tipos e um deles são os depósitos de ouro do tipo Witwatersrand nos 

metaconglomerados do Grupo Caraça. 

A presença de ouro nos metaconglomerados da Formação Moeda é destacada por Pires (2005) 

nas proximidades dos sinclinais Gandarela e Ouro Fino. Para este autor, no contexto estratigráfico as 

mineralizações auríferas estão relacionadas às fácies de preenchimento de canal, nos conglomerados 

oligomíticos, ou a fácies de retrabalhamento durante o início da transgressão nos paraconglomerados 

polimíticos e oligomíticos. Estas fácies são encontradas em altos estruturais relacionados à deposição 

ou porções proximais do sistema deposicional de leques aluviais, além de serem observadas nas 

adjacências de falhas de crescimento (Pires 2005). 
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Os horizontes de metaconglomerados mineralizados normalmente estão sotopostos por planos 

de cisalhamento tangenciais ao acamamento (Pires 2005). Ocorrem piritas arredondadas com ou sem 

inclusões de material carbonoso, e que podem apresentar sobrecrescimento de pirita de segunda geração, 

pirofilita e, localmente, clorita bem como a presença de matéria carbonosa. Os minerais ferro-

magnesianos e a matéria carbonosa são de origem hidrotermal condicionando o ambiente para a 

precipitação de ouro nos planos de cisalhamento (Pires 2005). Esta mineralização aurífera ocorreu 

provavelmente durante o Transamazônico, uma vez que possui muita semelhança com os depósitos 

auríferos do Supergrupo Witawatersrand na África do Sul (Pires 2005). 

Além da pirita e do ouro aparecem ainda rutilo em grãos arredondados, leucoxénio, monazita 

em pequenas quantidades, uraninita, coffinita e branerita (Villaça 1981). Esse último é um mineral de 

urânio, também chamado de “uraninita secundária”, e é interpretado como um mineral produzido pela 

reação da uraninita com ilmenita ou rutilo (Villaça 1981). No Sinclinal da Moeda sua principal 

ocorrência está associada as zonas de cataclasitos (Villaça 1981).  

Dados geocronológicos 

Os primeiros dados geocronológicos disponíveis para Formação Moeda indicam que a sua 

deposição e, consequentemente, do Supergrupo Minas, teve início após 2600Ma (Machado et al. 1996). 

Hartmann et al. (2006), em um segundo estudo dos zircões detríticos da unidade, advogam que a sua 

idade máxima seria 2580±7Ma e mínima, de 2420 Ma seria dada pela idade Pb-Pb de relacionada a 

diagênese dos carbonatos estromatolíticos da Formação Gandarela, posicionada acima da Formação 

Moeda (Babinski et al., 1995).  

Recentemente, trabalhando nos mesmos níveis individualizados por Villaça (1981), Dopico et 

al. (2017) obtiveram idades máxima de deposição para a Formação Moeda de 2680 Ma para a base 

(membro I), de e 2610 Ma para o topo (membro III). Para estes autores, a Formação Moeda estaria 

limitada no intervalo entre 2600Ma e 2420Ma. Na Serra do Caraça, localizada no extremo leste do QF, 

Nunes (2016) apresentam uma idade deposicional máxima de 2520±13 Ma para o Grupo Tamanduá 

correlato à Formação Moeda.  

3.2.3  Unidade de topo: Formação Batatal. 

A Formação Batatal ocorre em duas unidades principais (Pires, 1979). A basal é 

predominantemente composta por xisto ou filito sericítico de coloração cinza escura. Ela é caracterizada 

por ocorrer em afloramentos paralelos a foliações em porções mais erodidas em meio a pequenas cristas 

de quartzito. No flanco ocidental da Serra da Moeda e oriental da Serra das Gaivotas, Pires (1979) 

descreve bons afloramentos, mas na maioria dos locais, esta unidade sofreu forte intemperismo 

adquirindo coloração cinza clara, esbranquiçada, marrom avermelhada e porções limonitizadas.  
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Na base ocorre localmente – na porção noroeste da área - uma camada de 50cm de material 

brechado em matriz de xisto sericítico. Ainda da porção basal, lentes com espessura de 2 a 3 m de 

quartzito de granulação grosseira foram documentadas, principalmente na Serra das Gaivotas (Pires 

1979).  

Em menor expressão, na Formação Batatal, ocorrem sobrepostas à unidade anterior, rochas 

máficas e ultramáficas (xistos verdes), com algumas lentes de chert e zonas de brecha intraformais. 

Estes xistos verdes são expressivos no vale entre a Serra do Curral e a Serra das Gaivotas. Quando 

intemperizados apresentam aspecto argiloso de coloração amarelada com manchas castanhas de óxidos 

de ferro, podendo ser também arroxeados, marrom escuro e avermelhados (Pires 1979).  

3.3 ARCABOUÇO ESTRUTURAL E MODELOS DE EVOLUÇÃO TECTÔNICA  

A área de estudo insere-se na porção norte do flanco oeste do Sinclinal da Moeda. Conforme 

ilustrado no mapa geológico proposto por Dorr (1969) e Baltazar et al. 2005 (Figura 3.1), a região é 

dominada por dobras e falhas de diferentes naturezas. Na porção de truncamento do Sinclinal da Moeda 

com a Serra do Curral as estruturas provocam um arranjo das unidades do Supergrupo Minas em forma 

de “M”, descrevendo anticlinais e sinclinais invertidos seccionados por uma extensa falha de empurrão. 

Na porção sul estas mesmas unidades encontram-se deslocadas por falhas transcorrentes dextrais, 

sinistrais e de natureza desconhecida (Figura 3.1) 

Diversos autores (eg.: Pomerene 1964, Dorr 1969, Pires 1979, Endo & Nalini 1992, Chemale 

Jr. et al. 1991, 1994, Endo 1997, Silva 1999, Hippertt & Davis 2000, Silva & Gomes 2001, Gomes et 

al. 2003, Gomes et al. 2005, Braga 2006) abordam questões acerca do arcabouço tectônico-estrutural 

do Sinclinal da Moeda. Nos próximos itens serão apresentadas as interpretações propostas nos diferentes 

trabalhos para evolução tectônica do Sinclinal da Moeda com ênfase no setor ocidental desta estrutura 

e ressaltando os modelos tectônicos para a zona de junção Curral-Moeda. 

3.3.1 -  Arcabouço estrutural na porção oeste do Sinclinal da Moeda 

No Sinclinal da Moeda ocorrem praticamente todas as unidades litoestratigráficas do 

Quadrilátero Ferrífero. A estrutura estende-se por aproximadamente 40 km. Na porção leste, onde o 

flanco é inverso, de direção predominante NW-SE e o contato se dá com o Complexo Metamórfico 

Bação no domínio sul. O flanco oeste é normal de direção N-S, e as unidades possuem mergulhos 

variáveis entre 40° e 55° para leste, fazendo contato com o complexo Bonfim Setentrional. A análise 

quantitativa da deformação efetuada por Silva & Gomes (2001) em metaconglomerados da Formação 

Moeda mostrou que os flancos do Sinclinal da Moeda foram submetidos a maior intensidade de 

deformação a leste do que a oeste.  
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O contato Fm. Moeda e Complexo Bonfim se faz por meio de uma zona de natureza dúctil-

rúptil - a Zona de Cisalhamento Moeda-Bonfim (Endo & Nalini 1992). Tal é de movimentação normal 

e está intensamente cisalhada. À medida que se afasta do contato, ocorrem zonas de cisalhamento 

discretas e mesofalhas dúcteis-rúpteis normais de alto-ângulo (Nalini 1990, Endo & Nalini 1992; 

Hippertt & Davis 2000). Esta zona de falha é afetada por uma tectônica reversa, que, na aba oeste do 

Sinclinal da Moeda ocorre representada por três famílias de estruturas distintas: i) mesofalhas rúpteis-

dúcteis discretas reversas de baixo ângulo, paralelas ao acamamento na base da Fm. Moeda, e com 

transporte de E para W; ii) clivagens e lineações de tremulação com planos subverticais e direção NS, 

caracterizando o plano axial das dobras submesoscópicas; ii) fraturas dúcteis-rúpteis e mesofalhas de 

direção NS com mergulhos 30° a 45° para W apresentando cinemática de W para E (Endo & Nalini 

1992). 

Silva (1999) realizou um trabalho de análise estrutural e modelagem tectônica na porção centro 

sul do Sinclinal da Moeda (ao sul da área de estudo), sugerindo uma evolução em três eventos 

deformacionais para a área, apresentados a seguir.  

Evento E1: Evento de caráter distensivo, com a formação de uma calha, sob condições dúcteis 

a dúcteis-rúpteis. Ocorreu a acomodação das supracrustais sobre um sistema de falhas extensionais 

responsável por formar a megaestrutura, hoje denominada de Sinclinal da Moeda. Este sistema está mais 

preservado no flanco oeste deste sinclinal. Braga (2006) a partir de um estudo na porção centro norte 

que envolveu modelagem geofísica magnetométrica, reconheceu a existência de um sistema de falhas, 

distensivo em conexão com a Zona de Cisalhamento Bonfim-Moeda. 

Evento E2: O segundo evento deformacional, seria de natureza compressiva com vergência 

para N, redobrando o sinclinal e sua expressão decresce para o norte  

Evento E3: O último evento foi também compressivo, mas com polaridade tectônica de ESE 

para WSW, associado à inversão brasiliana e teria causado a formação das principais estruturas da região 

na porção centro sul no Sinclinal da Moeda (Silva 1999). A magnitude de deformação decresce no 

sentido do Complexo Metamórfico Bonfim (Silva & Gomes 2001). No domínio leste ocorrem zonas 

cisalhamento de empurrão e direcionais, e, na porção oeste, a Zona de Cisalhamento Moeda-Bonfim 

caracteriza uma típica estrutura de inversão tectônica (Endo & Nalini 1992, Hippertt et al. 1992).  



Madeira, M. R., 2018. Evolução sedimentar e história deformacional da Formação Moeda ... 
 

68 

 

Gomes et al. (2003) realizaram um levantamento geológico-estrutural, na escala 1:10.000, nas 

rochas dos supergrupos Rio das Velhas e Minas, na região centro-norte do Sinclinal da Moeda. Estes 

autores caracterizaram, após tratamento estatístico das superfícies S0 e S0//S1, duas fases de dobramento 

uma com eixo na direção NW-SE, e, a outra, NE-SW. Na região central do Sinclinal da Moeda ocorre 

uma forte dispersão das estruturas. Apenas o dobramento com eixos NE-SW é notável, sugerindo 

obliteração da fase antiga (dobras com eixos NW-SE). As duas fases foram reconhecidas no domínio 

NW da região estudada pelos autores, que coincide com uma parte da área deste trabalho. Esta região 

representaria a posição original do Sinclinal da Moeda (Gomes et al. 2003). Os autores argumentam 

ainda, que a compressão NW-SE, que gerou as dobras com eixos NE-SW, seria o resultado da translação 

do Complexo Bação para oeste. 

Gomes et al (2005) realizaram um modelo gráfico tridimensional, mostrando que o Complexo 

Bação causou uma inversão local no flanco leste da Sinclinal da Moeda, porém, como essa inversão está 

caracterizada em toda a extensão deste flanco, o Complexo Bação não seria o responsável principal pela 

deformação. Estes autores sugerem para a formação do Sinclinal da Moeda um evento distensivo com 

formação de um grabén extensional que seria preenchido pelos sedimentos do Supergrupo Minas e 

posteriormente dobrado.  O evento compreensivo seria o responsável por gerar a megaestrutura vergente 

para oeste, com o flanco leste invertido. Na inversão brasiliana, o Sinclinal da Moeda teria sido afetado 

por uma nova deformação envolvendo a translação para oeste do Complexo Metamórfico Bação. 

Nos flancos do sinclinal ocorrem traços de falhas direcionais, sem conexão entre si, e algumas 

delas consideradas, no mapa vigente da área, de natureza indiscriminada. No flanco W estas falhas 

apresentam rejeito de pequeno porte, já no flanco E mostram deslocamentos de até 800 metros. Chemale 

Jr. et al. (1991), supõem que estas falhas foram geradas durante o Evento Brasiliano.  

Segundo Lipski (2002) os depósitos sedimentares, muitas vezes gerados por fluxo de detritos, e 

provenientes de tectonismo cenozoico na região (e.g. depósito sedimentar Pau Branco, na Serra da 

Moeda) estão associados a lineamentos morfoestruturais E-W que são considerados manifestações da 

tectônica cenozoica na região do Quadrilátero Ferrífero. Estes depósitos estariam relacionados à geração 

de grábens com eixos nas direções WNW-ESE e EW durante o evento tectônico cenozoico denominado 

D1 ocorrido entre o Oligoceno e o Eomioceno. Durante o evento D2 sob regime compressional de 

direção NW-SE, e secundariamente E-W, descontinuidades pré-existentes nas encaixantes seriam 

reativadas sob forma de deslocamentos transcorrentes E-W com inflexões para NW e NE 

predominantemente dextrais. Subsequente a estes dois eventos ocorreu um relaxamento gerando alívio 

de tensões em estruturas pré-existentes EW (D3) e o último evento cenozoico (D4) começou no Plioceno 

sob regime trativo gerando falhamentos normais que podem ser sin-deposicionais e afetam corberturas 

lateríticas (Lipski 2002).  
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3.3.2 -  Junção Curral – Moeda  

A anômala junção entre as megaestruturas definidas pela Serra do Curral e Serra da Moeda exibe 

feição em mapa na forma de “T”: no norte está o Homoclinal da Serra do Curral com trend nordeste, ao 

sul o Sinclinal da Moeda cuja orientação é NS. A área de estudo engloba a porção SW desta complexa 

estrutura. Nesta porção, ocorrem estruturas sinformais e antiformais geminadas (Sinclinal Gaivotas, 

Anticlinal Catarina e Sinclinal da Moeda) cujos modelos para a sua geometria e nucleação são 

controversos assim como os modelos estruturais/tectônicos para a junção Curral-Moeda como um todo. 

Neste item serão apresentados os principais modelos desenvolvidos para esta conexão com ênfase na 

estruturação da porção SW. 

 

Modelo segundo Dorr (1969) e Pomerene (1964) 

Dorr (1969) define esta junção como enigmática, supondo que as áreas críticas para decifrar esta 

estrutura estão cobertas por solos e canga. Este autor define uma complicada dobra em forma de sela 

que é caracterizada pelo estreitamento do sinclinal 5 km ao sul da junção, e abertura desta na porção 

norte. Neste local o sinclinal é interceptado por falhas de empurrão e zonas de cisalhamento no flanco 

oriental, e por uma falha de empurrão a leste da Serra das Gaivotas, no flanco ocidental.  

Dorr (1969) também admitiu a solução proposta por Pomerene (1964), segundo a qual, as falhas 

ocidentais estão conectadas com as orientais admitindo assim um grande plano de deslocamento de traço 

curvilíneo, cuja geometria foi interpretada de duas formas distintas, uma extremamente curvilínea e 

outra alternativa com curva suave (Figura 3.4). Em ambas interpretações, as unidades que constituem a 

Serra da Moeda cavalgariam por uma distância desconhecida, mas não necessariamente grande, sobre 

as unidades que sustentam o flanco invertido de um dobramento preexistente que forma agora o 

Homoclinal da Serra do Curral. 
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Figura 3.4- Esboço simplificado do mapa que apresenta as duas alternativas para a junção Curral-Moeda proposta 

por Dorr (1969). Em a) falha de empurrão em curva mais suave; b) falha extremamente curvilínea. Modificado de 

Dorr (1969). 

 

Modelo segundo Pires (1979) e Pires et al. (1993) 

Com base no mapeamento em escala 1:25000, Pires (1979) e Pires et al. (1993) interpretam uma 

grande anticlinal recumbente, a Anticlinal da Serra do Curral superposta estruturalmente pelo Sinclinal 

Gaivotas, Anticlinal Catarina, Sinforme da Moeda, e empurrões (Figura 3.5). Segundo os autores houve 

dois eventos ou duas direções tectônicas culminando em uma estrutura de redobramento do Tipo 2 

(Thiessen 1986).  

O conjunto Anticlinal Curral (ou Jangada) – Sinclinal Gaivotas – Anticlinal Catarina, foi 

descrito, de modo geral, como estruturas recumbentes rotacionadas para leste com relativa 

homogeneidade estrutural onde a foliação principal (S1) trunca o bandamento composicional (S0) em 

baixo ângulo. As lineações de estiramento (L1) e de crenulação (L2) tem sentido de caimento 112 a 122 

indicando, para os autores, a principal direção de transporte tectônico. Os eixos das dobras coincidem 

com as lineações e possuem caimento para 65 a 90.  

Além destes elementos estruturais, ocorrem em toda a área da junção, duas outras superfícies S2 

e S3 e uma terceira lineação (L3). A S2 está relacionada à transposição da foliação S1 e a S3 aos planos 

axiais de dobras chevron e bandas tipo kink com uma lineação de crenulação (L3) associada que trunca 

as demais em alto ângulo.  

 

a) b) 
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Figura 3.5 – Interpretação estrutural da junção Curral-Moeda segundo Pires et al. 1993. Região aproximada da 

área de estudo indicada pelo polígono vermelho. (Adaptado de Pires et al. 1993) 

 

Os autores associam a foliação S1 aos planos axiais de um conjunto de dobramentos 

mesoscópicos similares fechados a isoclinais, recumbentes com eixos cujos sentidos de caimento são 

para 100 e 135, ou 280 e 300. Estas estruturas estariam relacionadas as dobras de maior porte. É descrito 

também um segundo grupo, desta vez de dobramentos concêntricos e coaxial e não coplanar ao primeiro, 

com planos axiais mais íngremes. O último conjunto de dobras (kink bands, box e chevron) representa 

um estágio mais rúptil, tendo planos axiais entre 170 e 230. 

O arcabouço estrutural da junção foi dividido em quatro domínios estruturais (ver mapa In: Pires 

1979). A área estudada insere-se no domínio II onde as superfícies axiais exibem caimento para norte e 

mergulho para leste. Estruturas de boudinage e falhas normais de ângulo moderado indicam falhas 

extensionais locais de direção NS. Na Serra das Gaivotas o bandamento composicional S0 e a foliação 

principal S1 truncam em alto ângulo. Já na região dos flancos esta relação é de subparalelismo.  

Modelo segundo Alkmim et al. (1996) e Alkmim & Marshak (1998) 

Alkmim et al. (1996) e posteriormente Alkmim & Marshak (1998) postularam que a conexão 

Curral-Moeda se faz por meio de uma depressão antiformal gerando uma estrutura em forma de sela 

(Figura 3.6). Esta depressão seria gerada em duas fases de deformação por redobramento e falhamento 

da zona de charneira e do flanco sul de uma anticlinal vergente para NW. O flanco (invertido) NW desta 

anticlinal corresponderia ao Homoclinal da Serra do Curral que se manteve menos afetado pela 

deformação que estruturou a junção. Por outro lado, a zona de charneira e o limbo sul foram modificados 

pelo próprio Sinclinal da Moeda e uma família de falhas e dobramentos associados com orientação entre 

NE-SW e NS. 
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Após a nucleação da Anticlinal da Serra do Curral durante o Transamazônico (Alkmim & 

Marshak 1998), este fora redobrado em uma segunda fase que nucleou o Sinclinal da Moeda. Esta 

estrutura é consequência da fase de ascensão forçada de domos gnáissicos que geraram quilhas com 

dobras interdômicas e antecederam a deformação Brasiliana (Marshak et al. 1992, Chemale Jr. et al. 

1992). Na região da junção o Sinclinal da Moeda possui orientação aproximadamente E-W e sua a zona 

de charneira cai com 20° para ESE, a medida que se afasta da zona de junção, para sul, a sinforme exibe 

orientação N-S e o caimento zona de charneira suaviza para 10° caindo para sul (Alkmim et al. 1996). 

O setor onde a orientação está aproximadamente E-W e exibe caimento mais elevado da zona de 

charneira corresponderia a região onde a zona de charneira do anticlinal original está redobrada grando 

a estrutura em sela (Figura 3.6). 

 

 
 

Figura 3.6 – Modelo de evolução para a junção do Homoclinal da Serra do Curral e do Sinclinal da Moeda. A 

superfície ilustrada representa a base da Formação Cauê (branco o topo e azul a base da superfície). (a) 

Formação do Anticlinal da Serra do Curral a partir da compreensão SE-NW Transamazônica; (b) redobramento 

do Anticlinal da Serra do Curral com o desenvolvimento dos domos e quilhas. As setas indicam o movimento 

do embasamento; (c) Estruturação da complexa geometria com o encurtamento Brasiliano ESE-WNW (em 

cinza a superfície das falhas de empurrão, e o polígono vermelho indica aproximadamente a área de estudo). 

Adaptado de Alkmim & Marshak (1998) 

 

Em um terceiro estágio deformacional, durante o evento Brasiliano, com vergência para oeste 

foram gerados um conjunto de zonas de cisalhamento dúcteis e falhas transcorrentes dextrais além de 

falhas de empurrão com mergulhos para SE, como por exemplo, as falhas Mutuca, Gorduras, Catarina 

e Barreiro que cortam o Sinclinal da Moeda e a Serra do Curral (Figura 3.6). As estruturas desta fase 

mais jovem ocorreram em diversas escalas que refletiram um campo compressivo ESE-WNW, dentre 

elas destacando-se uma foliação com orientação preferencial 115/55. 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série 77 M, vol. 368, 174p. 

73 

 

Modelo segundo Endo et al. (2005) 

A partir de uma descrição estratigráfica e estrutural com base em dados de cartografia no setor 

central da Serra do Curral em escala 1:10.000 e seções geológicas, Endo et al. (2005) interpretaram que, 

nesta área, as unidades do Supergrupo Rio das Velhas ocupam o núcleo de uma megadobra recumbente 

alóctone, com vergência para norte, denominado por estes autores como “nappe Curral”.  

O flanco inverso desta megaestrutura abrange todo o pacote litoestratigráfico formado pelos 

supergrupos Rio das Velhas e Minas na Serra do Curral, e o flanco normal está redobrado, formando o 

Sinclinal da Moeda, a sul. A junção Curral-Moeda compreenderia a zona de charneira desta 

megaestrutura, que está estrangulada pelo envolvimento do Gnaisse Souza Noshese no núcleo da nappe, 

e constitui a Anticlinal Curral-Bonfim, que força um escape lateral de massas dobrando e rotacionando 

as unidades supracrustais responsável pela gênese de sinclinais e anticlinais com eixos ortogonais a 

direção principal E-W (e.g.: Anticlinal Catarina, Sinclinal Gaivotas e Moeda) (Figura 3.7). Além deste 

escape lateral ocorre um encurtamento frontal que se manifesta através de estruturas de segunda geração 

como dobras e xistosidade S2 com vergência para SW e falhas de empurrão com transporte para norte, 

como por exemplo a Falha Mário Campos (Figura 3.7). 

Para os autores a trama penetrativa observada em todos os litotipos do Supergrupo Rio das 

Velhas é a xistosidade S1, plano axial de dobras F1 sempre oblíqua ao acamamento. Existe uma relação 

paralela entre a lineação de interseção, a lineação mineral e os eixos das dobras. Dobras isoclinais e 

similares estão interceptadas pela xitosidade S1 representando estruturas anteriores.  Em toda a Serra do 

Curral predominam relações de flanco inverso (Z) e no Sinclinal da Moeda flanco normal (S) com 

transição na região de junção entre as duas estruturas.  

A nappe Curral desloca-se através de uma superfície sobre os gnaisses do Complexo Bonfim, 

representada na porção oeste da Serra da Moeda no contato das supracrustais com o embasamento. O 

front da nappe é a falha de empurrão Curral na interface entre o Grupo Sabará e o Supergrupo Minas e 

o Sinclinal Mangabeiras é resultante do avanço desta nappe (Figura 3.7). Neste contexto surge um 

arranjo de falhas sintéticas e antitéticas de empurrão que delimitam o sinclinal de antepaís. A sintética 

está representada pela falha de empurrão Mário Campos, já a antitética manifesta através de dobras do 

tipo kink com vergência para S-SW.  
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Figura 3.7 – Seções modelo da nappe Curral nas proximidades da área de estudo, local indicado no mapa esboçado 

acima. No mapa, FMC: Falha Mário Campos; SM: Sinclinal Mangabeiras; FC: Falha Curral; ACB: Anticlinal 

Curral-Bonfim. Nas seções: ST: Topografia atual; V: Vergência. (Adaptado de Endo et al 2005) 
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CAPÍTULO 4  

CARACTERIZAÇÃO FACIOLÓGICA E EVOLUÇÃO SEDIMENTAR 

DA FORMAÇÃO MOEDA NA ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 CONSIDERAÇÕE INICIAS 

Neste capítulo serão apresentados os aspectos litoestratigráficos gerais da área abordada com 

ênfase aos dados faciológicos da Formação Moeda discutidos e interpretados. Grande parte destes dados 

constituem o artigo científico intitulado “Caracterização faciológica e evolução sedimentar da 

Formação Moeda (Supergrupo Minas) na porção noroeste do Quadrilátero Ferrífero, MG”. 

A caracterização das fácies da Formação Moeda e a posterior associação das mesmas foram 

fundamentadas em levantamentos sedimentológicos precedidos de mapeamento geológico na área da 

junção Curral-Moeda (Figura 4.1 e Anexo 3).  

Oito colunas estratigráficas em escala 1:200 foram levantadas nas escarpas das serras da Calçada 

e Gaivotas (Figura 4.1 e Anexos 4). Nesta região do QF os litotipos da Formação Moeda ocorrem 

exposições contínuas e preservadas quanto às suas características originais, como textura, estruturas 

primárias e geometria dos corpos. Possuem acamamento com orientação preferencial 094/46 e grau 

metamórfico fácies xisto verde.  

As unidades que fazem contato de base e topo com a Formação Moeda foram utilizadas como 

limites estratigráficos para o mapeamento geológico e para os levantamentos faciológicos. Estas 

unidades compreendem os xistos do Grupo Nova Lima e/ou granitóides do Complexo Bonfim em 

discordância angular, tectônica ou erosiva na base da Formação Moeda, e os filitos da Formação Batatal 

fazendo contato de topo gradacional ou abrupto.  

Conforme apresentado no mapa geológico (Figura 4.1), foi mapeado um grande depósito 

coluvionar que recobre as unidades aflorantes no setor NW da área. A Formação Cauê, também 

representada no mapa, foi inferida com base nas fotografias aéreas, imagens de satélite e mapas 

geológicos de trabalhos anteriores.  
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Figura 4.1 – Mapa geológico da porção oeste da junção Curral-Moeda mostrando as associações de fácies 

mapeadas e indicando os perfis estratigráficos feitos para levantamento dos dados sedimentológicos. 
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4.2 ASPECTOS LITOESTRATIGRÁFICOS LOCAIS 

Na Serra da Calçada, a Formação Moeda possui espessuras que variam entre 195m, a norte e 

442 metros, a sul e assenta-se em discordância angular sobre os xistos arqueanos do Grupo Nova Lima 

(Supergrupo Rio das Velhas). Esta unidade pode ser caracterizada por metaconglomerados basais líticos 

de ocorrência restrita, que passam a meta-arenitos associados a metasiltitos, metapelitos e lentes de 

metaconglomerados. Em direção ao topo, os metarenitos tornam-se mais bem selecionados 

texturalmente e as intercalações com níveis ricos em sericita são mais frequentes. O contato com a 

Formação Batatal, unidade de topo, é transicional. 

A região da Serra das Gaivotas é caracterizada por metarenitos impuros com 

metaconglomerados associados, tornando-se enriquecidos em argilo-minerais em direção ao topo. Sua 

espessura média é de 260 metros. A Serra das Gaivotas é a expressão morfológica de uma estrutura 

sinformal com fechamento para sul (Sinclinal das Gaivotas) e flanco leste invertido. As relações 

estratigráficas encontram-se parcialmente obliteradas pela deformação, com intensidade crescente no 

mesmo sentido do fechamento da estrutura. Contudo, as associações faciológicas estabelecidas na Serra 

da Calçada possuem continuidade física para a região da Serra das Gaivotas, constituindo horizontes 

guias da Formação Moeda nesta área.  

Na porção norte do flanco leste do sinclinal, os metarenitos com metaconglomerados associados 

ocorrem em discordância erosiva e angular com os xistos arqueanos do Grupo Nova Lima (Supergrupo 

Rio das Velhas), ao passo que o contato com a Formação Batatal é tectônico por falha reversa. Já na 

porção sul do flanco leste as unidades da Formação Moeda são limitadas por uma zona de cisalhamento 

reversa, que alça os xistos do Grupo Nova Lima sobre a Formação Moeda.  

As relações de contato de base no flanco oeste do Sinclinal Gaivotas, se dão por meio de uma 

zona de cisalhamento dúctil/rúptil normal com o Complexo Bonfim (granitóides). No topo os litotipos 

meta-sedimentares da Formação Moeda transicionam gradualmente para os filitos da Formação Batatal 

(Figura 4.1). 

4.2.1 -  Unidades locais de base da Formação Moeda: granitóides do Complexo 

Bonfim e xistos do Grupo Nova Lima (Supergrupo Rio das Velhas) 

O complexo Bonfim aflora à oeste da Serra das Gaivotas representado por granitóides 

leucocráticos compostos essencialmente por quartzo e feldspato (Figura 4.2 a), com intrusões de rocha 

básica muito alterada. Apresenta duas direções de bandamento, uma incipiente e outra principal (Figura 

4.2 b). Ainda quanto ao aspecto composicional, localmente, na zona de contato com os metarenitos da 

Formação Moeda, estes litotipos possuem porções enriquecidas em moscovitas porfiroblásticas e 

aspecto milonitizado e/ ou filonitos enriquecidos em fengita (Figura 4.2 c,d).  
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Figura 4.2 – Aspectos litológicos do Complexo Bonfim a) Fotomicrografia de granitoide cuja composição é 

essencialmente quartzo e feldspato; b) amostra de mão de granitoide leucocrático com duas direções preferenciais 

de bandamento; c) Foliação milonítica (ponto M153); d) Filonito com ocorrência de fengita dando a coloração 

esverdeada (ponto M153) 

 

O Grupo Nova Lima está exposto na região em uma faixa com cerca de 15 km de comprimento 

no sentido NS e 5km de largura, na porção entre as serras da Calçada e das Gaivotas (Figura 4.1). Possui 

acamamento com orientação variando entre 55/25 e 130/40 e duas direções de foliação principais 87/69 

e 112/52 Ocorre normalmente como quartzo-mica-xisto a quartzo-clorita-xisto, sulfetados e muito 

intemperizados assumindo colorações alaranjadas, avermelhadas e roxas (Figura 4.3 a,b)  

Afloramentos rochosos deste litotipo foram descritos dentro da drenagem principal da área. Na 

porção centro-oeste e sudoeste ocorre quartzo-clorita-xisto de coloração verde clara a escura, ocorrendo 

anfibólio cálcico (Actinolita) associado em pequenas quantidades, níveis arenosos intercalados, bolsões 

de quartzo, amídalas além de diversos veios milimétricos a centimétricos deformados (Figura 4.4 a,b). 

Devido a cor de interferência cinza azulada da clorita trata-se de uma Fe2+ Mg-clorita (Figura 4.4 c,d). 

O provável protólito deste litotipo é interpretado como uma rocha máfica basáltica caracterizando, 

portanto, os greenstones belts.  
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Figura 4.3 – Aspecto lito-estruturais dos xistos intemperizados do Grupo Nova Lima a) Afloramento de xisto 

intemperizados de coloração arroxeada com S0 marcado pela variação granulométrica e composicional (ponto 

M231), b) Afloramento de xisto intemperizados de coloração alaranjada com duas foliações principais bem 

marcadas (ponto M120). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Aspectos litológicos dos quartzo-clorita-xistos do Grupo Nova Lima ocorrendo: níveis arenosos 

marcando o acamamento (S0) e bolsões de quartzo (Qtz), (a) algumas amídalas indicadas pelas setas pretas (b). 

Fotomicrografia com nícois descruzados (c) e cruzados (d) dos xistos compostos por quartzo, Fe2+ Mg-clorita 

(Ch) e em menor quantidade actinolita (indicada pela seta amarela). Ponto M045. 
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Ocorrem associadas a estes xistos verdes formações ferríferas bandadas (Figura 4.5 a,b), 

caracterizadas por um bandamento com níveis ricos em óxidos de ferro alternados por níveis ricos em 

quartzo microcristalino recristalizados. Estes ocorrem localmente na porção leste da Serra das Gaivotas, 

aflorando sotopostos aos xistos verdes. Nas porções mais ao norte e a leste predominam xistos de 

coloração cinza e granulometria muito fina, raramente com níveis grosseiros, enriquecidos em quartzo 

e argilo-minerais, caracterizando protólitos de origem sedimentar.  

 

 

 

 

Figura 4.5 –Intercalações de níveis ricos em quartzo e em óxidos de ferro nas formações ferríferas bandadas do 

Grupo Nova Lima (ponto M138): a) amostra de mão bandada; b) fotomicrografia das bandas com a composição 

principal indicada.  

 

4.2.2 -  Unidades locais de topo da Formação Moeda: Filitos da Formação Batatal 

e depósitos coluvionares cenozoicos 

O contato de topo da Formação Moeda é com os filitos da Formação Batatal praticamente em 

toda a área mapeada. Há exceções onde estes contatos são tectônicos (porção centro-norte com a 

Formação Cauê) ou onde ocorrem coberturas coluvionares recentes (Figura 4.1), depositadas durante o 

Cenozoico segundo Lipski (2002). 

Os filitos ocorrem sotopostos a Formação Moeda de forma gradual ou abrupta, possuem cerca 

de 150 metros de espessura e ocorrem com foliação bem desenvolvida em toda a área (Figura 4.6 a). 

São compostos essencialmente por sericita e matéria carbonosa, quantidades razoáveis de óxidos e muito 

pouco quartzo (Figura 4.6 b). A coloração cinza é característica mas podem ser mais esbranquiçados 

dependendo da composição. 

 

a b 

óxido Fe 

 

Qtz 

 

500 µ 



Contribuições às Ciências da Terra Série 77 M, vol. 368, 174p. 

81 

 

 

 

 

Figura 4.6 – a) Afloramento de filito da Fm. Batatal (visada Az235; ponto M053); b) Fotomicrigrafia do filito 

constituído esencialmente por sericita e materia carbonosa (ponto M034). 

 

As coberturas cenozoicas são depósitos do tipo coluvionares, ocorrem na porção noroeste da 

área em discordância angular sobre os litotipos das formações Cauê, Batatal e Moeda, chegando a 

recobrir também os granitoides do Complexo Bonfim (Figura 4.1 e Figura 4.7 a). A extensão areal desta 

unidade é cerca de 4Km2. 

Este depósito é constituído por clastos de diversos tamanhos (frações seixo a matacão), com 

orientação do eixo maior incipiente para SE. São muito mal selecionados, angulosos a subarredondados 

e de composição variada, prevalecendo formações ferríferas bandadas e clastos de quartzo provenientes 

de veios (Figura 4.7 b). As porções com grau de seleção textural mais baixo, ocorrem a NW do depósito 

e à medida que se avança para SE os clastos tornam-se mais arredondados e texturalmente com grau de 

seleção maior  (Figura 4.7 c, d).  

A matriz é ferruginosa composta por sedimentos finos, e muitas vezes, alterada para uma canga 

ferruginosa. Estas características, assim como a geometria do depósito, indicam que as áreas distais 

estavam a NW e o fluxo de massa possuiu sentido para SE semelhante a declividade do terreno atual, 

onde as áreas mais escarpadas estão para NW tornando-se aplainadas em direção a SE. 
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Figura 4.7 – Aspectos geológico dos depósitos cenozoicos; a) Contato dos depósitos coluvionares com os 

quartzitos da Fm Moeda (ponto M265); b) afloramento com clastos mal selecionados em matriz ferruginosa (ponto 

M263); c) afloramento de porção distal com tamanho de clastos menores em contato com a Fm. Moeda (ponto 

M266); d) afloramento de porção distal com tamanho de clastos menores e bem selecionados em matriz 

ferruginosa (ponto M270). 

 

4.3 FORMAÇÃO MOEDA: FÁCIES SEDIMENTARES  

Os litotipos da Formação Moeda foram descritos a partir do levantamento das 8 seções 

estratigráficas (Figura 4.8) optou-se por adotar a nomenclatura de rochas sedimentares, suprimindo os 

termos metamórficos. Com base nas características composicionais, tamanho de grãos, estruturas 

sedimentares e geometria das camadas foi possível distinguir nove litofácies que individualmente 

representam processos deposicionais distintos (Figura 4.8 e Anexo 4). Estas estão descritas a seguir e 

sumarizadas na Tabela 4.1. 
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Tabela 4. 1 - Fácies com as principais estruturas sedimentares e as interpretações adaptadas de Miall (1981) e 

Martins (2017) 

Código 

da Fácies 
Fácies Estruturas sedimentares Interpretação 

Gms Conglomerado 

suportado por matriz 

argilosa 

Gradação incipiente Depósitos de fluxo de detritos. 

Gm Conglomerado 

grosseiramente 

acamadado ou maciço 

Acamamento horizontal Barras e formas de leito 

longitudinais, depósitos residuais 

tipo lag. 

Gt Conglomerado 

estratificado 

Estratificações cruzadas 

acanaladas 

Preenchimento de canais. 

Gp Conglomerado 

estratificado 

Estratificações cruzadas planares Formas de leito transversais. 

St Arenito médio a muito 

grosso, as vezes com 

grânulos 

Estratificações cruzadas 

acanaladas 

Dunas 3D, lingoides, depósitos 

residuais tipo lag. 

Sp Arenito médio a muito 

grosso, as vezes com 

clastos 

Estratificações cruzadas planares e 

laminações cruzadas de marcas 

onduladas 

Dunas 2D, regime de fluxo inferior. 

Sh Arenito fino a muito 

grosso 

Estratificações horizontais a 

maciço 

Formas de leito planos, regime de 

fluxo superior. 

Fl Arenitos finos, muito 

finos a siltitos e pelitos 

intercalados 

Laminações finas, ripples muito 

pequenas, estratificações cruzadas 

de pequeno porte com baixo 

ângulo. 

Planície de inundação, overbank 

deposits, dunas atenuadas. 

Fsc Siltitos e pelitos Laminado ou maciço Depósitos de planície de inundação 

ou fluxos de baixa energia, com 

decantação de material em 

suspensão. 
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Figura 4.8 – Colunas estratigráficas levantadas com as fácies sedimentres descritas nas serras da Calçada e 

Gaivotas, região da junção Curral-Moeda.  
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4.3.1 -  Fácies Gms (conglomerado matriz suportado) 

Litofácies de ocorrência restrita à base das seções levantadas na Serra da Calçada, onde foram 

identificados seis afloramentos descontínuos de conglomerados polimíticos, maciços, suportados pela 

matriz. Ocorre em contato basal angular e erosivo sobre os xistos do Grupo Nova Lima. O contato de 

topo, quando observado, é gradual com as litofácies subsequentes. Lateralmente os corpos são 

interrompidos por uma mudança faciológica e/ou zonas de falhas mapeadas e interpretadas a partir de 

lineamentos identificados em imagens de satélite e dados geofísicos.  

As espessuras dos corpos conglomeráticos podem variar de 4 a 14 metros aproximadamente. 

Localmente estes pacotes podem apresentar descontinuidades erosivas em seu interior. Pobremente a 

moderadamente selecionados, os clastos estão dispostos de maneira desordenada e não apresentam 

nenhuma estratificação (Figura 4.9 a,b). A moda do diâmetro dos clastos fica em torno de 7cm, mas 

variam de 1 até 30cm, possuindo esfericidade baixa a moderada e grau de arredondamento diversificado, 

muito angulosos a arredondados (Figura 4.9 b). Quanto à composição, os clastos podem ser de quartzo 

de veio (cristalino, leitoso ou fumê), metarenito, metachert, gnaisse e metapelitos. A matriz varia de 

areia fina a pelítica, com cores variando de branco, avermelhado a cinza, geralmente com pirita. 

A natureza maciça e desorganizada e, principalmente o fato de serem suportados pela matriz 

argilosa sugerem deposição por fluxos de detritos (Miall 1981).  

 

 

 

Figura 4.9 – Afloramentos das fácies Gms na Fm. Moeda; a,b) conglomerado suportado por uma matriz argilosa 

com clastos de composição diversificada entre quartzo, meta-arenitos, metachert, ganisse e metapelitos e tamanhos 

variados, de 1 a 30 cm (pontos M147 e M182). 

  

b a 
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4.3.2 -  Fácies Gm (conglomerado maciço a acamadado) 

Litofácies comumente encontrada na Serra das Gaivotas e na Serra da Calçada ocorre 

frequentemente em corpos que recobrem aqueles da litofácies Gms e, mais esporadicamente, no topo 

dos perfis Jardim Canadá e Retiro das Pedras Pitangueiras. Raramente ocorre em camadas contínuas e 

é comumente encontrada em forma de lentes delgadas. Pode apresentar espessuras que variam de 1 a 

25m. Os contatos basal e de topo podem ser erosivos ou gradacionais. Esta fácies tende a ser destituída 

de estruturas internas ou com incipiente acamamento (Figura 4.10 a).  

Os clastos variam tanto em composição quanto no tamanho. Em geral são de xistos, filitos, 

quartzo fumê, quartzo cristalino, quartzo leitoso, e quartzitos. Os diâmetros variam de 1 até 30 

centímetros. São subarrendados e a esfericidade é moderada (Figura 4.11 a,b). Em algumas regiões, 

encontram-se estirados e assumem formatos sigmoidais devido à deformação (Figura 4.11 c). A matriz 

é quartzosa e sericítica e localmente possui pirita e óxidos. Os grãos são mal selecionados, variando de 

areia fina a grossa.  

Os processos envolvidos na sedimentação desta fácies podem ser característicos de barras e 

formas de leito longitudinais e depósitos residuais tipo lag. Este tipo de depósito pode estar associado 

também às porções distais de leques aluviais (Miall 1981). 

 

 

 

 

Figura 4.10 -  Afloramentos das fácies Gm na Fm. Moeda; a) conglomerado suportado por uma matriz arenosa 

com clastos de distintos tamanhos e composição principalmente quartzosa (ponto M248); b) Conglomerado 

suportado por matriz arenosa com clastos de composição variada (ponto M168). 

 

a b 
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Figura 4.11 – Fácies Gm na Fm. Moeda; a, b) Fotomicrografias com nicóis cruzados de conglomerados com 

matriz arenosa e clastos de fragmentos líticos de siltito e quartzito; c) conglomerado deformado com clastos 

sigmoidais indicando movimento reverso com topo para W (ponto M104); d) conglomerado suportado pela matriz 

arenosa (M055). 

4.3.3 -  Fácies Gt (conglomerado com estratos cruzados acanalados) 

Os conglomerados com estratos cruzados acanalados (fácies Gt) foram observados restritos a 

porção central da Serra da Calçada nos perfis Mirante dos Cristais e Forte Brumadinho. Esta fácies é 

constituída por corpos lenticulares de conglomerado polimítico, frequentemente sustentado pelos clastos 

e localmente pela matriz. Possui em média 4 metros de espessura, e é formada por níveis de 

conglomerado e arenito intercalados (Figura 4.12 a,b) inseridos em meio a uma camada de siltito por 

contato erosivo. 

Os clastos são moderadamente bem selecionados, com grau de esfericidade mediano e 

geralmente subarredondados, podendo chegar a 30 centímetros. São compostos por quartzo de veios 

cristalino, leitoso e fumê, e em menor proporção por quartzito e filito, com imbricamento incipiente 

(Figura 4.12 a,b). A matriz essencialmente arenosa é mal selecionada, composta por quartzo e sericita. 

No interior dos corpos lenticulares ocorrem estratificações cruzadas acanaladas. Essa fácies é 

característica de preenchimento de pequenos canais (Miall 1981). 

siltito 

 

500 µ 

a 

500 µ 

b 

d c 

quartzito 
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Figura 4.12 – Afloramento das fácies Gt na Fm. Moeda; a,b) Conglomerado com estratos cruzados acanalados e 

clastos imbricados (ponto M195; adaptado de Martins 2017). 

 

4.3.4 -  Fácies Gp (conglomerado com estratos cruzados planares) 

Esta litofácies consiste em conglomerados líticos e ocorrem principalmente na porção sul da 

Serra da Calçada em afloramentos com menor expressão nos perfis Mirante dos Cristais e Forte 

Brumadinho. Localmente também foram descritos na Serra das Gaivotas. Os corpos de conglomerado 

estão dispostos em lentes e geralmente possuem contatos erosivos com as camadas de siltitos. As lentes, 

que variam de 3 a 16 metros, podem ter internamente intercalações centimétricas de arenitos mal 

selecionados. 

Predominam conglomerados sustentados pelos clastos, e em algumas porções podem ser 

sustentados pela matriz. Os clastos podem estar localmente estirados, nas áreas mais deformadas, e 

chegam a 30 cm de diâmetro, são moderadamente arredondados a subangulosos, com grau de 

esfericidade médio. Em sua maioria são derivados das mesmas variedades de quartzo descritas nas fácies 

anteriores, ocorrendo também filitos e quartzitos.  

A matriz é imatura e arenosa, mal selecionada, com composição mineralógica de quartzo e 

eventualmente sericita, pirita e óxidos. Existe um acamamento incipiente definido por estratificação 

cruzadas planares (Figura 4.13 a,b ). As características apresentadas por esta litofácies sugerem formas 

de leito transversais e migração de barras longitudinais (Miall 1981).  

 

a b 
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Figura 4.13 – Afloramento da fácies Gp na Fm. Moeda; a,b) Conglomerado acamadado com estratos cruzados 

planares (pontos M230 e M207) 

 

4.3.5 -  Fácies St (arenito com granulação média a muito grossa com estratos 

cruzados acanalados) 

A litofácies St foi descrita nos perfis na porção central e sul da Serra da Calçada e no flanco 

oeste da Serra das Gaivotas. Ela não foi observada nos perfis Jardim Canadá e Retiro das Pedras 

Pitangueiras. Essencialmente composta por arenitos com granulometria variando de areia média a 

grossa, possui laminações/estratificações cruzadas acanaladas de baixo ângulo (Figura 4.14 a). Os sets 

podem variar de 5 a 80 centímetros e os pacotes deste litotipo chegam a 35 m. Na maioria das seções 

estão sobrepostos e sotopostos aos arenitos com laminação horizontal a maciços (fácies Sh), em contato 

abrupto ou erosivo. 

Quanto à composição mineralógica, são constituídos por grãos de quartzo cristalino, quartzo 

fumê, sericita e em menor quantidade feldspatos e carbonatos alterados. Afloram com colorações 

variando do branco amarelado ao cinza, dependendo da proporção dos grãos de quartzo fumê e do grau 

de alteração. Habitualmente os grãos possuem esfericidade moderada, são subarredondados e os pacotes 

variam quanto ao grau de seleção granulométrica, mantendo em geral grãos com granulometria 

moderadamente selecionada (Figura 4.14 b).  

Além de estratos cruzados acanalados ocorrem marcas onduladas lingoides centimétricas 

(Figura 4.14 c) e níveis localizados de conglomerado com clastos milimétricos (Figura 4.14 d,e,f). Esta 

fácies possivelmente representa um depósito tipo lag relacionada à migração de dunas 3D (Miall 1981). 

a b 
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Figura 4.14 – Fácies St na Fm. Moeda a) Estratos cruzados acanalados de pequeno porte e baixo ângulo (ponto 

M039); b) Fotomicrografia com nicóis cruzados de arenito de granulometria média moderadamente selecionado; 

c) Marcas onduladas lingoides (ponto M167); d) Detalhe de microconglomerado com clastos milimétricos que 

ocorre intercalados aos arenitos, grânulo de quartzo fumê indicado (ponto M212); e,f) Estratos cruzados 

acanalados em arenito de granulação média a grossa com intercalações de níveis conglomeráticos com clastos 

milimétricos (ponto M121; adaptado de Martins 2017) 

  

f 

a b 

d c 

e 

500 µ 
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4.3.6 -  Fácies Sp (arenito com granulação média a muito grossa e estratos cruzados 

planares) 

Esta litofácies ocorre de forma similar a litofácies St. Ambas foram descritas nas mesmas seções 

(porções central e sul da Serra da Calçada) e são texturalmente muito semelhantes. É caracterizada por 

arenitos com laminações/estratificação cruzada tabular planar ocorrendo também marcas onduladas 

assimétricas com cristas paralelas (Figura 4.15 a,b,c,d). Os sets variam de 3 a 50 centímetros, separados 

localmente por superfícies erosivas. Os contatos de base e de topos dos pacotes são geralmente erosivos 

com as litofácies Sh. 

Sua composição é essencialmente arenosa, ocorrendo raramente sericita derivada de argilo-

minerais, pouco feldspato e carbonatos alterados. Os grãos são de quartzo fumê ou cristalino e variam 

de areia média a muito grossa, angulosos a subarredondados, com esfericidade intermediária. A 

coloração é diversificada de branco amarelada a avermelhada, dependendo da área de ocorrência. Estas 

características permitem interpretá-la como produto da migração subaquosa à jusante de dunas 2D, em 

regime de fluxo inferior (Miall 1981). 

  

  

Figura 4.15 –  Afloramentos da fácies Sp na Fm. Moeda; a,b,c) Estratos cruzados planares em arenito de 

granulação média bem selecionado (c: ponto M166; adaptado de Martins 2017); d) marcas onduladas assimétricas 

com cristas paralelas em arenito de granulação grossa bem selecionado (ponto M218) 

c d 

b a 
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4.3.7 -  Fácies Sh (arenito com laminação horizontal a maciço) 

A litofácies Sh é a de maior abrangência, ocorrendo em todas as seções levantadas em ambos 

os segmentos serranos. Possui maior expressão na porção norte da Serra da Calçada. As camadas, 

limitadas por contatos erosivos ou gradacionais, possuem uma extensa continuidade lateral e podem 

chegar a 50 metros de espessura. São compostas por estratos horizontais de 1 a 5 cm e níveis maciços 

ou que não tiveram as estruturas preservadas devido à deformação (Figura 4.16 a,b).  

Apresentam colorações avermelhadas, amareladas, esbranquiçadas e são geralmente mais 

acinzentadas quando ocorrem em pacotes de granulometria areia fina a média (Figura 4.16 a,b,c). 

Constituída essencialmente por grãos de quartzo cristalino ou fumê, com ocorrência subordinada de 

sericita, níveis de óxidos, carbonatos, feldspato e fragmentos líticos de quartzito e siltitos, a 

granulometria varia de areia fina a muito grossa, às vezes com grânulos. Apresenta baixo grau de 

maturidade textural, com grãos subangulosos a subarredondados e de esfericidade baixa a moderada 

(Figura 4.16 d; Figura 4.17 a,b). Esta litofácies representa formas de leito plano, interpretada como 

gerada em regime de fluxo superior (Miall 1981). 

  

  

Figura 4.16 – Fácies Sh na Fm. Moeda; a) Arenito de granulação media a grossa, com acamamento incipiente e 

gradação inversa em direção ao topo (ponto M100); b) arenito de granulação grossa com acamamento sub-vertical 

(ponto M248); c) Arenito de granulação fina a muito grossa mal selecionado (ponto M186); d) Fotomicrografia 

com nicóis cruzados de arenito com grãos subangulosos a subarredondados e esfericidade moderada 
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Figura 4.17 – Aspectos mineralógicos da fácies Sh na Fm. Moeda; a) Fotomicrografia com nicóis cruzados de 

arenito mal selecionado com grãos subangulosos e matriz pelítica; b) Fotomicrografia com nicóis cruzados de 

arenito acamadado com nível basal mal selecionado com granulometria fina a grossa e, no topo arenito bem 

selecionado com granulometria média 

 

4.3.8 -  Fácies Fl (arenito a siltito com ripples) 

Esta litofácies está entre as mais finas que afloram na área. Comumente encontrada no meio dos 

perfis estratigráficos, esta fácies possui extensão lateral praticamente contínua na Serra da Calçada, onde 

só não foi descrita na seção Retiro das Pedras Pitangueiras. Em direção ao sul, esta litofácies torna-se 

mais espessa e com maior expressão areal. Os contatos com as fácies sotopostas são, na maioria das 

vezes, abruptos, e com as subsequentes, gradacionais. 

A fácies Fl é composta por siltito e arenito de granulação areia fina, muito fina, a silte, podendo 

ocorrer níveis pelíticos em intercalações milimétricas (Figura 4.18 a). A composição mineralógica é 

variada, formada por grãos de quartzo cristalino e fumê, micas, argilominerais e óxidos de ferro (Figura 

4.18 b,c). Possui tons acinzentados quando predominam as areias finas, nos níveis mais siltosos, assume 

colorações ocres a terrosas e, nos pelíticos, coloração esverdeada ou acinzentada escura. As variações 

granulométricas são comuns, apresentando um grau de seleção intermediário, com grãos 

subarredondados e com esfericidade moderada (Figura 4.18 b).  

Esta fácies ocorre em pacotes acamadados a maciços, com estruturas sedimentares menos 

frequentes (Figura 4.18 c). Nos níveis siltosos a pelíticos, ocorrem localmente laminações paralelas, 

marcas de ondulações de pequeno porte e mais raramente acamamento lenticular (Figura 4.18 a, d). Nas 

porções onde as camadas pelíticas dominam, as delgadas lentes de areias podem indicar variações no 

suprimento sedimentar ou no nível de atividade das correntes, características comuns em planícies de 

marés e em sedimentos de frente deltaica (Tucker 2014). Porém, o caráter arenoso a siltoso 

predominante levam a interpretação, também, de depósitos externos ao canal fluvial, canais 

abandonados ou depósitos de planície de inundação (Miall 1981). 

b a 

500 µ 500 µ 
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Figura 4.18 – Fácies Fl na Fm. Moeda; a) Siltito com níveis pelíticos carbonosos milimétricos ondulados (ponto 

M169); b) Fotomicrografia com nicóis cruzados do siltito; d) Arenito fino a siltito acamadado (ponto M205); d) 

Acamamento lenticular: delgadas lentes de areia (a) em pelito intemperizados (ponto M155). 

4.3.9 -  Fácies Fsc (siltito a pelito laminados ou maciço) 

A litofácies Fsc consiste em pelitos que apresentam coloração variando de acinzentada escuro a 

claro e arroxeado (Figura 4.19 a). Na Serra da Calçada estes pelitos podem ocorrer localmente em lentes 

descontínuas próximas às fácies rudíticas posicionadas na base da Formação Moeda. Na Serra das 

Gaivotas raramente associam-se aos níveis conglomeráticos intermediários. Sua expressão em área e 

nos perfís é mais proeminente em direção ao topo das colunas, na transição para a Formação Batatal. O 

contato com as outras fácies são gradacionais.  

A fácies Fsc possui porções carbonosas e é essencialmente composta por sericita (derivada de 

argilominerais) e pouco ou nenhum conteúdo em quartzo (Figura 4.19 b). Duas interpretações podem 

ser atribuídas a esta litofácies: i) relacionada aos depósitos de planície de inundação, e/ou ii) a fluxos de 

baixa energia, com decantação de material em suspensão (Miall 1981). 
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Figura 4.19 – Fácies Fsc na Fm. Moeda; a) Pelito carbonoso intercalado a arenito fino (ponto M201); b) 

Fotomicrografia com nicóis cruzados de pelito carbonoso – metamorfisado composto essencialmente de mica 

branca. 

4.4 FORMAÇÃO MOEDA: ASSOCIAÇÕES DE FÁCIES  

Nos trabalhos de campo, mas especialmente a partir da integração das seções levantadas, 

verificou-se que as nove litofácies descritas anteriormente definem conjuntos espacialmente 

relacionados e por esta razão foram agrupadas em cinco unidades mapeáveis ou associações de fácies 

denominadas AF1, AF2, AF3, AF4 e AF5 (Tabela 4.2; Figura 4.20; Figura 4.21). Esta classificação e 

as interpretações posteriores foram baseadas em critérios propostos por Walker & James (1992), Tucker 

(2014) e Miall (2016).  

Considerou-se o contato de topo com a Formação Batatal como a superfície de 

inundação/discordância mais relevante da área, uma vez que, este reflete uma mudança do aporte 

energético do ambiente ocasionada por transgressão marinha, ou pelo rebaixamento do nível de base. 

Esta passagem, que ocorre de forma gradual e localmente abrupta, foi utilizada como uma “guia” para 

balizar as seções levantadas.  

 

 

 

Figura 4.20 – Expressão morfológica na paisagem das associações de fácies indicadas. a) visada para sul nas 

proximidades do ponto M295; b) visada para norte nas proximidades do ponto M171.  
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A Formação Cauê, sotoposta a Formação Batatal, é reconhecida como a superfície de inundação 

máxima da bacia Minas (Renger et al., 1994). Porém, possui contatos pouco expressivos, mascarados 

por depósitos coluvionares devido à alta declividade do relevo e/ou alterados para uma canga 

ferruginosa, desta forma, e com o foco do estudo na Formação Moeda, considera-se a superfície guia o 

contato Moeda-Batatal. 

Tabela 4. 2 - Tabela com a descrição e interpretação das associações de fácies da Formação Moeda. 

Associações 

de fácies 
Descrição Interpretações 

AF1 

Gms, Gm e 

Fsc 

 

Conglomerados polimíticos com 

matriz argilosa a arenosa em 

direção ao topo (maciços ou 

gradação incipiente), descontínuos 

lateralmente. Clastos angulosos a 

arredondados de quartzo, filitos, 

xistos e chert. Raras lentes de 

pelitos intercalados. 

Sistema de 

leques aluviais 

com rios 

entrelaçados 

associados 

 Fluxo de sedimentos por gravidade 

em área proximal de leques aluviais 

evoluindo para a porção distal com 

rios entrelaçados associados. A 

variação faciológica pelítica indica 

efeitos tectônicos atuantes ou 

sistemas climáticos diversificados. 

AF2 

Gm, Sh, St, 

Sp e Fl 

 

Conglomerado polimíticos 

interdigitados com arenitos 

imaturos, maciços e com 

estratificação cruzada acanalada e 

planar, lentes de conglomerado 

maciças e intercalações pelíticas. 

Sistema de 

planície fluvial 

entrelaçada 

Depósito aluvial /fluvial. Ambiente 

deposicional em planície fluvial 

entrelaçada. Com registros de 

acreção à jusante, canais, planícies 

de inundação e pequenas barras. 

AF3 

Fl, Sh 

 

Intercalações de arenitos finos a 

muito finos, siltitos a pelitos com 

nódulos de oxido de ferro, 

laminações e estruturas lenticulares 

arenosas (acamamento lenticular). 

Sistema 

marinho raso 

e/ou lacustre 

associado 

Entrada de sedimentos finos no 

ambiente aluvial. Acamamento 

indicando flutuações de suprimento 

sedimentar e atividade de correntes 

ou ondas, fácies típicas de planície 

de maré. Sistema lacustre ou 

marinho raso, com frente deltaica 

associada. 

AF4 

Gm, Gp, Gt, 

Fl, Sh, Sp, 

St. 

 

Lentes de conglomerados 

polimíticos com estratificações 

cruzadas acanalada e planar, 

arenitos maciços, com 

estratificações cruzada acanalada e 

planar, siltitos estratificado 

Sistema de 

planície fluvial 

entrelaçada 

Depósitos fluviais com registros de 

canais, planícies de inundação e 

barras conglomeráticas. Ambiente 

fluvial entrelaçado. 

AF5 

Sh, St, Fl, 

Fsc 

Arenitos estratificados, laminados 

e maciços com granulometria fina 

a média, enriquecidos em 

argilominerais. Em direção ao topo 

gradação normal e intercalações 

mais frequentes de pelitos. 

Discordância onlap com AF4 

Sistema 

marinho raso  

Ambiente litorâneo, com planície de 

maré e transgressão marinha 

associada. 
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Figura 4.21 - Colunas estratigráficas levantadas integradas e associações de fácies identificadas 
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4.4.1 - Associação de fácies 1 (AF1): sistema de leques aluviais com rios entrelaçados 

associados. 

A AF1 é a de menor ocorrência areal e representam os litotipos basais da Formação Moeda 

(Figura 4.1). Possui espessuras variáveis de 4,0 a 18,0 metros, e não foi reconhecida na porção centro 

norte da Serra da Calçada nem na Serra das Gaivotas.  

Esta associação de fácies é imatura do ponto de vista textural e composicional. Composta por 

conglomerados polimíticos, com matriz argilosa e clastos mal selecionados, é constituída 

essencialmente pelas litofácies Gms e Gm e localmente pela Fsc. Os clastos são arredondados a 

angulosos, com tamanhos de até 30 centímetros, constituídos por quartzo de veio, filitos, xistos, 

quartzito, metachert e mais raramente gnaisse. Estes estão suportados por uma matriz argilosa, fácies 

Gms, característica textural diagnóstica da base desta AF. No topo, em contato abrupto e localmente 

gradacional, ocorrem conglomerados de matriz arenosa, com ocorrência de pirita, fácies Gm. Nesta 

fácies, os clastos são mal selecionados e menores, apresentado uma gradação normal incipiente. 

Recobrindo esta associação, raramente, ocorrem lâminas de material pelítico extremamente fino e 

carbonoso, fácies Fsc que podem chegar a 2,0 metros de espessura e 20,0 metros de extensão lateral.  

A geometria da AF1 torna-se mais delgada lateralmente até o seu completo desaparecimento 

(Figura 4.20). Muitos destes afloramentos estão relacionados a antigas galerias de 

exploração/prospecção de ouro (Figura 4.22 a).  Esta associação faz contatos de base e lateralmente com 

os xistos do Grupo Nova Lima. O contato de base se dá por meio de uma superfície de discordância 

erosiva e angular (Figura 4.22 b) ao passo que os contatos laterais mostram-se cisalhados. O contato de 

topo com a AF2 é gradacional e por vezes brusco, localmente separado por discordância erosiva.  

A distribuição espacial restrita e a escassez de estruturas primárias sugerem que a AF1 é 

relacionada a fluxos de detritos formados próximos a declives abruptos (Lowe 1982; Nemec & Steel 

1984). A grande quantidade de material arenítico e baixa proporção de lama sugere fluxo subaéreo 

(Lowe 1982) com transporte por canais fluviais associados, indicando, portanto, condições subaquosas 

durante a fase final de deposição (Haughton et al. 2009). Esta associação de fácies é interpretada como 

representante de um sistema deposicional de leques aluviais dominados por fluxos de detritos com rios 

entrelaçados associados, considerando que canais entrelaçados podem formar-se no interior dos leques 

(Boothroyd & Nummedal 1978). 
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Figura 4.22 – Afloramento na base da Fm. Moeda da AF1 no ponto M147; a) Afloramento da AF1 associado a 

antigas galerias de exploração/prospecção de ouro; b) Contato entre os xistos do Gr. Nova Lima e conglomerados 

Gms.   

 

4.4.2 - Associação de fácies 2 (AF2): sistema de planície fluvial entrelaçada 

Esta associação é contínua em toda a área (Figura 4.1), ocorrendo sobreposta a AF1 em contato 

erosivo ou gradacional. Sua espessura é variada podendo atingir de 130,0 até 260,0 metros. Possui grau 

de maturidade textural superior ao da AF1, compreendendo uma combinação das fácies sedimentares 

Gm, Sh, St, Sp e Fl, sendo a Sh a predominante e a Fl de ocorrência mais restrita (Figura 4.23 a).  

A AF2 possui porção basal com níveis conglomeráticos polimíticos maciços texturalmente mal 

selecionados. A sua matriz é composta por grãos de areia grossa e os clastos são de quartzo fumê, quartzo 

leitoso e em menor quantidade filitos e xistos. As espessuras destes níveis nesta AF variam de 4,0 a 14,0 

metros. Nos níveis arenosos, predominantes em direção ao topo, ocorrem, interdigitados ou intercalados, 

lentes de conglomerado com espessuras de 1,0 a 2,0 metros. Estes são semelhantes aos níveis basais, 

mas, com moderada seleção textural e essencialmente compostos por clastos de variedades de quartzo. 

Lentes pelíticas com laminações de siltito e quartzitos finos foram notadas em alguns levantamentos, 

com espessuras variando de 0,8 m a 3,4 m. Ocorrem desde a porção centro-norte da Serra da Calçada 

até a sua terminação meridional, onde são mais frequentes. Nos arenitos estratificados foram medidas 

paleocorrentes indicando direções de NW para SE na porção centro norte (Perfil Mirante dos Cristais) 

e NNE para SSW na porção centro sul (Perfil Forte Brumadinho). O contato entre estas fácies 

constituintes é, na maioria das vezes, gradacional e localmente erosivo.  

De modo geral a AF 2 possui inicialmente gradação inversa ascendente na base que muda para 

gradação normal em direção ao topo nos pacotes superiores. (Figura 4.23 b). Na porção centro sul, 

(Perfil Forte Brumadinho) essa relação é sempre gradacional normal ascendente (Figura 4.21), talvez 

devido a um período constante de afogamento da bacia. 

b a 

xistos 

 

Gms 
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Esta associação de fácies possui elementos típicos de depósitos fluviais, apresentando 

macroformas como canais, sand bed form, acreção a jusante, planícies de inundação e barras cascalhosas 

(Miall, 1978, 1996). Os níveis de materiais mais finos (pelitos, siltitos e arenitos finos) podem ser 

interpretados como registros de pequenas planícies de inundação. As lentes conglomeráticas são 

interpretadas como depósitos de channel lag ou barras longitudinais. Os níveis conglomeráticos basais 

indicam porções distais de leques aluviais. Utilizando os conjuntos de feições sintetizadas por Tucker 

(2014), a AF 2 pode ser deduzida como uma planície fluvial entrelaçada, cuja porção basal caracterizaria 

uma transição entre sistemas de leques aluviais.  

 

 

 

Figura 4.23 - a) Afloramento de arenito da AF1 com granulometria média a grossa, com níveis conglomeráticos 

intercalados indicados (ponto M185); b) Expressão morfológica da variação granulométrica (representada pelos 

triângulos) na associação de fácies 2 em porção deformada com as camadas subverticais (ponto M247; visada para 

oeste com base das camadas a sul e topo para norte).  

 

4.4.3 - Associação de fácies 3 (AF3): sistema lacustre ou marinho raso 

A associação AF3 é descontínua, recobrindo a AF2 na porção sul e norte da Serra da Calçada. 

Na Serra das Gaivotas sua ocorrência é restrita e delgada (Figura 4.1, Figura 4.20). Esta associação é 

composta principalmente pela litofácies Fl, que ocorre localmente em associação com a Sh e St, 

constituída, portanto, por siltitos com níveis de pelitos e arenitos diversificados. O contato, tanto de topo 

quanto de base com as associações limítrofes, são, na maioria dos casos, gradacionais.  

Na Serra da Calçada a espessura deste conjunto é variada. No centro-norte da área os 

afloramentos não ocorrem ou são muito delgados, com 12,0 metros aproximadamente. As camadas 

tonam-se mais espessas tanto para norte, quanto para sul onde chegam a 34,0 e 68,0 metros 

respectivamente (Figura 4.20). Já na Serra das Gaivotas, estas não ultrapassam os 2,8 metros. A AF3 é 

facilmente delimitada nas imagens aéreas, sempre associada às porções mais aplainadas no topo da Serra 

da Calçada com padrão textural liso. A geometria geral do conjunto é lenticular e cuneiforme nas 

porções norte e sul respectivamente, mantendo as maiores dimensões na direção meridional. 
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Esta associação engloba os litotipos mais finos da Formação Moeda. Arenitos com granulação 

grossa são raros, e quando ocorrem são texturalmente mal selecionados predominando as areias finas. 

Estes litotipos podem apresentar acamamento lenticular, estratos cruzados e marcas de ondulações de 

pequeno porte (Figura 4.24 a,b). Os níveis areníticos (fácies Sh e St) estão frequentemente em geometria 

lenticular centimétricas ou em camadas tabulares com até 3,0 metros, limitadas por níveis pelíticos 

milimétricos a centimétricos. Nódulos de óxido de ferro ocorrem dispersos na matriz dos siltitos, 

possuindo auréola de alteração avermelhada e atingindo diâmetros de até 5cm (Figura 4.24 c,d).  

A abundância de sedimentos pelíticos e siltosos em associação com escassas areias estratificadas 

permite interpretar este conjunto de fácies como uma entrada de sedimentos finos no ambiente fluvial. 

O acamamento lenticular indica flutuações de suprimento sedimentar e atividade de correntes ou ondas, 

fácies típicas de planície de maré. Nódulos de pirita podem ser formados durante a diagênese de 

sedimentos lamosos marinhos ricos em matéria orgânica (Tucker 2014) justificando a ocorrência dos 

mesmos, que, atualmente expostos, ocorrem oxidados. Portanto, esse sistema pode ser interpretado 

como marinho raso, com planície de maré, lagunas e frentes deltaicas associadas (Miall 2016, Tucker 

2014).  

  

  

Figura 4.24 – AF3 na Fm. Moeda; a) Estratos cruzados em nível de arenito fino com siltito intercalado; b) estratos 

cruzados em nível de arenito grosso a fino com pelito intercalado (ponto M037); c) nódulos de oxido de ferro 

(indicado pelas setas) espalhados em siltito; d) detalhe dos nódulos com auréola de alteração (ponto M 168).   

d 
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4.4.4 - Associação de fácies 4 (AF4): sistema de planície fluvial entrelaçada 

A quarta associação, AF4, assim como a AF2, é uma sequência com expressiva distribuição 

areal, possuindo ampla extensão lateral (Figura 4.1). Na Serra da Calçada suas espessuras variam de 

43,0 metros na porção centro norte a 83,0 metros nas áreas meridionais. Na Serra das Gaivotas esta 

associação atinge as maiores espessuras, com 123,0 metros. A AF4 é essencialmente arenítica, 

englobando principalmente a fácies Sh, com ocorrência subordinada da Sp no topo e das 

conglomeráticas Gm e Gt associadas aos pelitos e siltitos Fl na base (Figura 4.21).  

Apresenta geometria tabular, com contatos basais gradacionais ou abruptos com a AF3. Na 

porção basal, os níveis conglomeráticos estão em forma de lentes em meio a uma matriz siltosa (Figura 

4.25 a) característica comum na Serra da Calçada. Na porção norte e na Serra das Gaivotas estes níveis 

estão em meio a arenitos de granulometria fina a média e com grau de seleção textural baixo (fácies Sh). 

Os conglomerados são polimíticos em corpos lenticulares, possuindo níveis arenosos com estratificação 

cruzada acanalada e/ou planar e matriz com granulometria média a grossa (Figura 4.12). Os clastos 

possuem aproximadamente 8,0 centímetros de diâmetro, podendo atingir até 30,0 centímetros 

constituídos por quartzo de veio (fumê, leitoso, cristalino), e menos frequentemente de quartzito e filitos. 

Na porção norte esta associação apresenta-se texturalmente mais grosseira e mal selecionada. Os níveis 

siltosos com lentes conglomeráticas tornam-se mais frequentes na porção centro-sul da Serra da Calçada 

(Figura 4.21).  

Em direção ao topo desta associação ocorrem arenitos de granulometria areia fina a grossa, 

portando estratificações cruzadas acanaladas e planares, localmente, medidas de paleocorrentes indicam 

sentido para WSW. Os pacotes possuem geometria tabular a lenticular. De uma maneira geral, os 

sedimentos quartzosos vão tornando-se texturalmente mais bem selecionados e enriquecidos em argilo-

minerais, prevalecendo uma granulometria fina a média com diminuição no aporte das estratificações. 

Nesta porção, o contato com a AF5 é gradacional, característica que cada vez mais frequente em direção 

ao sul da Serra da Calçada.  

Esta associação de fácies também pode ser interpretada como uma planície fluvial entrelaçada, 

assemelhando-se à AF2. Ocorrem registros de canais e planícies de inundação. As lentes de 

conglomerados indicam registros de barras cascalhosas do sistema fluvial entrelaçado (Walker & James 

1992; Miall 1981).  
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4.4.5 - Associação de fácies 5 (AF5): sistema costeiro a marinho raso 

Esta associação está entre as de ocorrência mais restrita e menor distribuição areal na região 

estudada. Os afloramentos estão localizados na porção centro-sul da Serra da Calçada e central da Serra 

das Gaivotas. As espessuras variam de 27,0 a 105 metros, sendo as porções mais delgadas na região 

central da Serra da Calçada e as mais espessas ao sul da mesma. Caracteriza-se pela composição arenítica 

e pelítica, fácies Sh, St, Fl, Fsc com geometria tabular gradando para as rochas pelíticas da Formação 

Batatal.  

Em ampla escala esta unidade encobre gradualmente a AF4, indo de encontro a ela de sul para 

norte, caracterizando uma relação estratigráfica onlap. Neste conjunto prevalecem inicialmente arenitos 

estratificados (Figura 4.25 b), laminados e maciços com granulometria fina a média (fácies St e Sh). 

Estes são enriquecidos em argilo-minerais, predominando uma gradação normal em direção ao topo.  

As fácies areníticas ocorrem em níveis alternados com granulometria fina e grossa, 

frequentemente com grãos de quartzo bem selecionados e subarrendados. Em direção as camadas 

superiores a proporção de material argiloso (finos) aumenta em relação a fração areia, predominando no 

topo unidades pelíticas de espessura centimétrica a decimétrica com raros níveis siltosos. Os sedimentos 

da AF5 são texturalmente bem selecionados, com ocorrência escassa de grãos de quartzo fumê e óxidos, 

componentes detríticos muito frequentes nas unidades anteriores. 

A boa seleção textural e a associação com sedimentos finos revela a entrada de elementos 

característicos de ambientes litorâneos na região (Miall 1981), com planície de maré e transgressão 

marinha associada. Na base observa-se a influência continental de um ambiente costeiro, gradando em 

direção ao topo para essencialmente marinho raso, até a entrada definitiva dos pelitos da Formação 

Batatal (Walker & James 1992) 

  

Figura 4.25 – a) Associação de fácies 4 - arenito fino a siltito com lentes conglomeráticas intercaladas (ponto 

M169); b) Associação de fácies 5 – arenito muito fino, enriquecido em micas brancas, com estratos cruzados 

acanalados de pequeno porte e com truncamento de baixo ângulo (ponto M162).  
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4.4.6 -  EVOLUÇÃO SEDIMENTAR E CONTEXTO PALEOGEOGRÁFICO 

As interpretações a respeito da evolução tectono-sedimentar da Formação Moeda, bem como 

do contexto paleogeográfico envolvido, foram possibilitadas pelo mapeamento das cinco associações de 

fácies em escala 1:10.000 na Serra da Calçada (Figura 4.1 e detalhe na Figura 4.26). Este mapa foi 

confeccionado com o apoio de imagens aéreas e de satélite, uma vez que estas exibem uma 

correspondência direta entre os seus padrões texturais e as associações de fácies.  

 

 

Figura 4.26 – Mapa geológico destacado a região da Serra da Calçada indicando os levantamentos estratigráficos 

realizados. A seção restaurada esquemática foi confeccionada a partir de um perfil NS nesta área. 
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Além de revelar a distribuição areal das associações, que possuem acamamento com uma 

orientação preferencial 094/46, o mapeamento evidenciou falhas direcionais orientadas segundo ENE e 

WNW. Tais falhas estão evidenciadas nas imagens de radar 1:25.000 do Web Map Service OGC 

(WMP), em forma de lineamentos expressivos e foram descritas também em mapeamentos anteriores 

(eg.: Baltazar et al. 2005). Nota-se que estas estruturas, em sua maioria, são restritas à base da Formação 

Moeda e, podem ser relacionadas as variações evidentes de espessura e ocorrências das associações de 

fácies representando, desta forma, estruturas sin-deposicionais (Figura 4.26). Tais estruturas foram 

reativadas durante os processos constriccionais que aturam posteriormente na região, possivelmente, 

esta reativação possibilitou também o desenvolvimento de falhas truncando as unidades sotopostas a 

Formação Moeda. 

Considerando que a atitude média da Fm. Moeda na Serra da Calçada é de 94/46 e que toda está 

porção está inserida em um flanco normal, a área mapeada foi projetada, rotacionando as camadas 

segundo um eixo orientado de acordo com trend principal das mesmas (aprox. NS) objetivando 

horizontalizá-las e retirar os efeitos da deformação. Esta projeção foi balizada pelos levantamentos 

estratigráficos levando em consideração as informações do mapa geológico apresentado. 

Neste contexto foi obtida uma seção esquemática NS restaurada, onde a principal referência foi 

a superfície de transgressão marinha representada pela Formação Batatal, datum estratigráfico de topo. 

Esta metodologia mostrou-se extremamente útil para revelar a configuração dos altos e baixos 

estruturais do embasamento e a relação dos mesmos tanto com a AF1 quanto com as falhas (que com a 

restauração da seção mostraram-se de natureza distensiva) (Figura 4.27). 

 

Figura 4.27 - Seção esquemática restaurada de um perfil NS na Serra da Calçada. Colunas estratigráficas 

levantadas indicadas na seção. 
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Os levantamentos acerca da natureza dos sedimentos (composição, textura, estruturas 

sedimentares, geometria, relações de contato e controles tectônicos) foram integrados ao acervo 

geológico e geocronológico da Formação Moeda. Estes dados conduziram a um modelo paleotectônico 

e considerações acerca da paleogeografia do estágio inicial de abertura da bacia Minas. 

Segundo Romano et al. (2013) e Dopico et al. (2017), a fase de rifteamento continental que deu 

origem a bacia Moeda não foi acompanhada de atividade magmática. Após o evento Mamona II 

(~2.62Ga - Romano et al. 2013, Lana et al. 2013, e Farina et al. 2015b), onde foram gerados granitos 

ricos em potássio, a crosta inferior tonou-se empobrecida em elementos radiogênicos, o que dificultou 

sua fusão durante o evento de rifteamento. Portanto, a evolução paleotectônica da bacia Minas começou 

com uma sedimentação sin-rifte sem magmatismo associado, caracterizada por elevação local e erosão, 

gerando sedimentação aluvial grossa. Estruturas de pequena escala dentro da bacia afetaram a deposição 

criando altos e baixos estruturais locais, que controlaram o transporte de sedimentos e o espaço de 

acomodação e deposição. Portanto, a interação complexa entre espaço de acomodação, abastecimento e 

transporte de sedimentos foram determinantes para a desenvolvimento da geometria dos litotipos da 

Formação Moeda. 

A deposição da AF1 por um sistema de leques aluviais relacionados a fluxos de detritos 

sugestiona a proximidade de falhas normais ativas que controlaram sua deposição. Neste contexto, 

infere-se que os referidos lineamentos estruturais NEE e NWW representaram originalmente o sistema 

de falhas normais que operaram durante a deposição da AF1. Inicialmente foram gerados grábens não 

conectados que receberam sedimentação a partir de leques aluviais com canais entrelaçados associados, 

tendo como área fonte os sistemas de horsts adjacentes (Figura 4.28a). A configuração do sistema de 

horsts e grábens gerados no tempo da deposição da AF1 foi determinante para a estruturação posterior 

da bacia nesta região, controlando a natureza e a geometria das demais associação de fácies.  

Os sistemas de rios entrelaçados da AF2 condizem com um ambiente de planície fluvial 

entrelaçada, com elevado aporte de sedimentos e descarga altamente variada. As estruturas herdadas da 

primeira fase de abertura da bacia possivelmente permaneceram ativas, atuando em profundidade, e 

controlando a entrada de sedimentos na bacia e o espaço de acomodação, portanto, influenciando na 

variação de espessura desta unidade. Desta forma, a AF2 pode ser interpretada como leques aluviais 

proximais na base, com topo evoluindo para planícies fluviais entrelaçadas (Figura 4.28b). O nível de 

base da bacia foi controlado principalmente pelos processos tectônicos deste novo pulso extensional. 
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A AF3 revela regimes de fluxos menos energéticos na bacia, tendo como causa/efeito um 

período de movimentação tectônica profunda, relativamente mais lenta e menos frequente, gerando 

bacias rasas e até mesmo isoladas na porção centro-norte. A sedimentação da Formação Moeda pode 

ser interpretada como dominada por ambientes lacustres de extensão e profundidade moderadas. 

Contudo, avançando para a porção meridional, a situação parece ter sido distinta. Observa-se um 

aumento gradativo de espessura neste sentido associado a constantes intercalações entre sedimentos 

finos e arenosos. Estas características levam a crer que neste prolongamento da bacia a AF3 foi 

depositada em ambiente marinho raso, na zona de intermaré (Tucker 2014). Desta maneira, a 

paraconformidade que separa as associações faciológicas 2 e 3 pode representar uma superfície onlap 

da AF3 sobre os sedimentos continentais da AF2 (Figura 4.28 c). Esta transgressão marinha foi 

sincrônica ao desenvolvimento de uma rampa com declividade suave para sul.  

As porções individualizadas ao longo da bacia na região da Serra da Calçada foram novamente 

reativadas durante a deposição da AF4, principalmente na porção setentrional da serra. A instalação de 

um novo sistema fluvial entrelaçado voltou a operar na bacia Minas com energia relativamente alta, 

porém devido à grande quantidade de material fino, o sistema era menos energético em relação ao 

atuante durante a deposição da AF2 (Figura 4.28 d). O maior grau de arredondamento dos clastos de 

quartzo dos conglomerados, em conjunto com a presença de estratificações cruzadas bem desenvolvidas 

nos arenitos intercalados a estes ruditos, sugerem que este período sedimentação possivelmente 

envolveu maior distanciamento da área fonte dos sedimentos (Della Fávera 2001). 

No estágio que antecedeu a deposição da Formação Batatal pelo menos parte das associações 4 

e 5 coexistiram em simultâneo (Figura 4.28 e, f). A primeira predominou na porção norte da área na 

Serra da Calçada, ao passo que a AF5 se desenvolveu na parcela mais ao sul. Relação muito semelhante 

é notada na Serra das Gaivotas, porém, a AF5 ocorre em menor distribuição areal indicando que tanto 

para norte quanto para oeste a bacia tornava-se mais rasa com depósitos proximais de natureza fluvial. 

O topo da AF4 é marcado por uma superfície de discordância angular acompanhada de uma 

granodecrescência ascendente, interpretada como um evento discreto de transgressão marinha. Durante 

a deposição da AF5 as condições deposicionais foram dominadas por variações eustáticas com pouca 

ou nenhuma atividade tectônica. A configuração das camadas são, portanto em virtude da geometria 

pré-existente da bacia e do contexto paleogeográfico (Figura 4.28e). Este cenário inicia-se em um dado 

momento onde a bacia estabiliza-se tectonicamente, e as estruturas extensionais tornam-se inativas. 
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Fazendo analogia entre a bacia Minas e as sequências estratigráficas da bacia de Campos, Castro 

(1998) sugere que a fase transicional rifte-margem passiva ocorreu durante a deposição da Formação 

Cauê (Gr. Itabira). Entretanto, com base nos levantamentos e interpretações apresentados propõem-se 

que as AF1, AF2, AF3 e a porção basal da AF4 materializariam os estágios de rifteamento continental 

da bacia Minas na porção centro norte da Serra da Calçada. Os estágios da transição rifte-margem 

passiva, com franco desenvolvimento da última para sul, se deram nas etapas finais de deposição das 

associações fácies AF4 e na sua transição para AF5 (Figura 4.28).  

As idades máximas de deposição para a Formação Moeda obtidas por Dopico et al. (2017) são 

de 2680 Ma para a unidade I, detentora das ocorrências/mineralizações de ouro, pirita e minerais de 

urânio detríticos (Minter et al., 1990), e 2610 Ma para a unidade III. Estes dados mostram idades 

geocronológicas mais jovens em direção ao topo da Formação Moeda, refletindo a evolução da bacia 

homônima, do estágio rifte para margem passiva.  

Particularmente na região da Serra da Moeda, segundo o trabalho de Dopico et al. (2017), a 

mudança na área fonte dos zircões detríticos ocorreu na porção intermediária da unidade III, 

representando a transição da AF4, ainda sob influência da fase rifte, para a AF 5, já sob domínio da 

margem passiva. Dopico et al (2017) sugerem uma mudança no sistema de paleodrenagem ou que uma 

barreira topográfica foi construída e impediu a fornecimento de outras fontes, talvez devido à elevação 

final dos terrenos dominados pelos eventos Mamona I e II (Romano et al. 2013, Lana et al. 2013, e 

Farina et al. 2015b).  

De acordo com os dados apresentados anteriormente, a reativação final de blocos do 

embasamento durante os estágios finais de deposição da AF4, pode ter promovido a elevação de terrenos 

dominados por granitóides mais jovens relacionados ao evento Mamona I e II. Esta estruturação final 

pode ter sido responsável pela exposição e erosão destes terrenos como também pela geração de 

barreiras topográficas que controlariam as fontes alimentadoras da bacia (Figura 4.28). 



Contribuições às Ciências da Terra Série 77 M, vol. 368, 174p. 

109 

 

 

Figura 4.28 - Blocos diagramas elaborados a partir da seção restaurada esboçando a evolução tectono-sedimentar 

da Formação Moeda na área de estudo, o sentido principal de fluxo de sedimentos foi colocado com base nos 

trabalhos de Villaça (1981), Renger et al. (1993) e nas medidas coletadas em campo ; a) estágio de deposição da 

AF1; b) estágio de deposição da AF2; c) estágio de deposição da AF 3; d) estágio de deposição da AF4; e) estágio 

de deposição da AF5; f) estágio de deposição da Formação Batatal. 
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CAPÍTULO 5  

GEOLOGIA ESTRUTURAL DA FORMAÇÃO MOEDA NA REGIÃO DA 

JUNÇÃO CURRAL-MOEDA 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Para desvendar a história deformacional de uma determinada região, necessita-se de uma 

avaliação fundamentada na análise estrutural de detalhe, baseando-se no estudo do arranjo geométrico 

e espacial das estruturas com o objetivo de descrevê-las e interpretá-las. A geometria e simetria das 

estruturas apresentadas pelos corpos rochosos são o reflexo dos movimentos e esforços externos aos 

quais o corpo fora submetido (Bruno Sander 1930, in: Paterson & Weiss 1963). Portanto, a compreensão 

e interpretação da gênese das grandes estruturas requer um detalhamento do arcabouço estrutural em 

diversas escalas de observação.  

Para este trabalho a investigação do arcabouço foi pautada na análise estrutural descritiva e 

cinemática a partir dos dados de campanhas de mapeamento estrutural de detalhe (escala 1:10.000), 

tendo como unidade guia a Formação Moeda. Foram observados e descritos os elementos estruturais 

planares e lineares além dos indicadores cinemáticos. Posteriormente, buscou-se determinar as direções 

e sentidos dos movimentos de massa atuantes afim de reconstituir a história deformacional. 

Neste capítulo serão apresentados e interpretados os dados do arcabouço estrutural da área 

abordada com ênfase na Formação Moeda. A terminologia adotada para a representação destes dados 

será feita utilizando as notações apresentadas na tabela 5.1.  

Tabela 5.1 – Notações utilizadas para discriminar os dados estruturais neste trabalho. 

Símbolo Discriminação 

S0 Acamamento sedimentar 

Sn Estrutura planar penetrativa, xistosidade/foliação 

D1; D2; D3 Fases de deformação 

F1; F3 Dobras correlacionadas as fases de deformação 

Lest Lineação de estiramento mineral 

Lint Lineação de interseção entre S0 e Sn 

ZC Zona de cisalhamento 
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5.2 ARCABOUÇO ESTRUTURAL DA FORMAÇÃO MOEDA: GENERALIDADES 

Nas imagens aéreas e imagens de satélite da porção oeste da junção Curral-Moeda, observam-

se duas grandes estruturas antiformais de direção N-S e NE-SW (representadas pelos domínios serranos 

da Moeda, a leste, e da Jangada, a noroeste), interpostas por uma estrutura sinformal (Serra das 

Gaivotas). À primeira vista estas estruturas compõem uma sequência de dobras: Anticlinal Jangada - 

Sinclinal Gaivotas – Anticlinal Catarina, que têm nos núcleos os granitos-gnaisses do Complexo do 

Bonfim e os xistos do Gr. Nova Lima (Sg. Rio das Velhas) (Figura 5.1).  

 

Figura 5.1 – Imagem de satélite com os principais domínios morfoestruturais da área revelando parte do arcabouço 

estrutural composto por estruturas antiformais interposta por uma sinforme. 

Visando a caracterização destas estruturas e sua evolução, os levantamentos estratigráficos e 

estruturais proporcionaram além do mapa geológico de detalhe (Anexo 3 e simplificado na Figura 5.2), 

a confecção de quatro seções geológicas denominadas AA’, BB’ CC’ e DD’ (Figura 5.3). Conforme 

indicados no mapa (Figura 5.2), estes perfis seccionam o trend principal da Formação Moeda na área, 

possibilitando ilustrar e interpretar o arcabouço estrutural e as relações estratigráficas.  
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Figura 5.2 – Mapa geológico-estrutural simplificado da porção oeste da junção Curral-Moeda e com os 

estereogramas de atitudes de dados de campo de toda a área. Indicando as denominações serranas locais e os perfis 

geológicos levantados: AA’, BB’, CC’, DD’. 

 

 

d c b a 
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Figura 5.3 – Seções geológicas em perspectiva (visada para NE) elaboradas seccionando o trend principal das 

feições estruturais da Formação Moeda na área, em vermelho estruturas de geração distinta que pode estar 

reativada pelas demais. 

O acamamento (S0) descreve as estruturas mencionadas e possui a orientação preferencial de 

094/46 (Figura 5.2a). Na porção norte e na Serra das Gaivotas como um todo, o S0 está muito perturbado 

e extremamente sinuoso, chegando a assumir orientações perpendiculares à preferencial, principalmente 

nas zonas de charneiras dos dobramentos.  

De modo geral, a estrutura primária (S0) é cortada em baixo ângulo pela foliação penetrativa Sn, 

que disposta segundo o plano axial das grandes dobras anteriormente mencionadas, possui a atitude 

modal 100/51 (Figura 5.2b). A Sn também se apresenta ondulada, porém menos sinuosa que o S0, 

sofrendo perturbações devido a heterogeneidade dos litotipos e a proximidade com estruturas pré-

existentes tanto da fase de abertura da bacia quanto das fases deformacionais anteriores a geração de Sn. 
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A lineação de interseção (Lint) entre S0 e Sn cai sistematicamente para o quadrante E, 

posicionando-se em 092/48, que corresponde a atitude das charneiras das dobras maiores na região 

(Figura 5.2d). Associada à foliação Sn têm-se a lineação de estiramento mineral (Lest), cuja orientação 

preferencial é 100/49 (Figura 5.2e). Indicadores cinemáticos a ela associados atestam transporte 

tectônico sistemático para W. Além destas estruturas foi caracterizada uma zona de cisalhamento (ZC) 

rúptil-dúctil reversa, com transporte para W rompendo o flanco oriental do Sinclinal Gaivotas (Figura 

5.3). Uma outra geração de estruturas pode ser observada no contato ocidental do Sinclinal Gaivotas 

com o Complexo Bonfim, que é marcado por uma ZC normal e mergulhante para E segundo um plano 

orientado aproximadamente para 70/40 (Figura 5.3).  

5.3 ANÁLISE ESTRTUTURAL  

A partir dos dados levantados em toda área e das interpretações das seções geológicas foi 

possível realizar a análise descritiva e cinemática dos processos e produtos que modelaram a área 

abordada. Esta análise buscou interpretar a sucessão de nucleação das estruturas a partir das relações 

observadas com foco na Formação Moeda e, posteriormente, traçar e discutir a história deformacional 

da área. Desta forma, além do acamamento primário, foram identificadas três fases distintas de geração 

de estruturas denominadas D1, D2 e D3 e que serão apresentadas a seguir. 

5.3.1 Acamamento  

O acamamento sedimentar foi reconhecido tanto nos litotipos da Formação Moeda quanto nos 

do Grupo Nova Lima. No Grupo Nova Lima, apesar de muitas vezes obliterado pela deformação, o S0 é 

caracterizado em função do arranjo granulométrico e composicional. Nos quartzo-mica-xistos, o 

acamamento pode ser identificado em níveis mais arenosos. O acamamento, que assume direções 55/25 

e 130/40, também foi observado nos clorita-xistos com quartzitos intercalados e nas formações ferríferas 

bandadas (Figura 5.4). 

  

Figura 5.4 – a) Variações granulométricas e composicionais dos xistos do Grupo Nova Lima com erosão 

diferenciada marcando o S0 na encosta (próximo ao ponto M255; visada para oeste); b) Nível arenoso intercalado 

com clorita-quartzo-xisto definindo o S0 (Ponto M045; visada: foto em planta, norte indicado).  

a 

Clorita-quartzo-xisto 

metarenito 

b 

N 

Clorita-quartzo-xisto 
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Na Formação Moeda, o S0 é facilmente reconhecido em diversas escalas de observação. 

Microscopicamente identifica-se uma variação granulométrica e bandas monominerálicas compostas 

por grãos de quartzo, alternadas com bandas enriquecidas em minerais micáceos (Figura 5.5). 

 

 

 

Figura 5.5 – a) Fotomicrografia com nicóis cruzados de bandamento sedimentar (S0) com variações 

granulométricas (ponto M062); b) Fotomicrografia com nicóis cruzados de bandamento sedimentar composicional 

fazendo alto grau com a foliação metamórfica (ponto M108). 

Em escala mesoscópica nos níveis de metaconglomerados notam-se variações granulométricas 

dos clastos e intercalações com níveis metareníticos (Figura 5.6 a). Onde predominam os metarenitos 

ocorrem arranjos granulométricos e composicionais, caracterizados por variações principalmente de 

níveis enriquecidos em minerais micáceos e/ou quartzo fumê. Já nas unidades finas observam-se níveis 

de metasiltitos e metapelitos. As estruturas sedimentares como laminações e estratificações cruzadas 

também são elementos que facilitam o reconhecimento do S0.  

Em escala de mapa (1:10.000), o S0 pode ser definido devido as cinco unidades mapeáveis ou 

associações de fácies denominadas AF1, AF2, AF3, AF4 e AF5 delimitadas a partir da integração das 

seções estratigráficas levantadas, abordadas e discutidas no capítulo 4 (Figura 5.6 b). Devido à diferença 

composicional e granulométrica das AF’s é notável a variação textural do relevo e nas imagens de 

satélite e fotografias aéreas. 

O acamamento na Formação Moeda encontra-se bem preservado. É contínuo e pouco ondulado 

na Serra da Calçada, principalmente em direção às porções meridionais, onde as unidades são espessas 

e menos deformadas. No domínio serrano da Jangada, onde a unidade é mais delgada, o acamamento é 

pouco preservado, observado pontualmente com direções e mergulhos variados. Na porção ocidental do 

perfil BB’ nota-se que esta estrutura primária é sinuosa e em parte obliterada. Em escala de mapa, as 

camadas ocorrem em um trend NE-SW com mergulhos subverticais (~80°SE). 
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S0 
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Figura 5.6 – a) Níveis de metaconglomerado (Gm) intercalados com metarenitos (Sh) em escala mesoscópica 

(ponto M046; visada: foto em planta); b) Variação textural devido às diferentes associações de fácies (AF’s) 

indicando o S0 em escala macroscópica (ponto M095; visada Az230).  

Na Serra das Gaivotas, apesar de preservado, o S0 está muito deformado com ocorrência 

frequente de clastos estirados. Apresenta-se muito sinuoso e interrompido em diversos afloramentos 

com as estruturas primárias obliteradas principalmente no flanco invertido do Sinclinal Gaivotas (Figura 

5.2). Na porção central e na terminação meridional deste segmento serrano, observadas nos perfis DD’ 

e CC’, assim como na zona de charneira da Anticlinal Catarina, porção oriental do perfil AA’, o 

acamamento é sinuoso e é truncado em alto ângulo pela foliação penetrativa da área (Figura 5.7 a,b).  

Conforme já discutido no capítulo 4, e ilustrado no mapa geológico, nota-se em diversos 

afloramentos que o S0 é seccionado por falhas e fraturas direcionais geneticamente relacionadas a 

abertura da bacia e deposição das camadas. Tais estruturas influenciam nas espessuras das camadas 

caracterizando originalmente falhas normais. Nas suas proximidades o acamamento pode estar 

rotacionado uma vez que há influência destas estruturas tanto nos processos tectônicos atuantes na 

abertura da bacia quanto nas fases deformacionais posteriores. 

 

 

 

Figura 5.7 – Xistosidade Sn cortanto o acamamento S0 em alto ângulo nas zonas de charneiras: a) terminação 

meridional da Serra das Gaivotas – Sinclinal Gaivotas (ponto M307; visada para SW); b) zona de charneira do 

Sinclinal Catarina (ponto M233; visada: Az 065)   
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A representação estereográfica das medidas das superfícies de acamamento para toda a 

Formação Moeda na área de estudo está ilustrada na Figura 5.8. O diagrama exibe uma direção 

praticamente NS dominante para o acamamento da região, com mergulhos moderados para E (94/46). 

A dispersão registrada caracteriza o dobramento generalizado aplicado a estes litotipos. Ocorre uma 

dispersão dos valores sugerindo uma guirlanda indicando eixo com atitude 083/46 para as dobras 

superpostas a esta superfície (Figura 5.8).  

 

Figura 5.8 – Estereograma de equal-área projeção no hemisfério inferior dos polos do acamamento (S0), indicando 

o plano máximo modal de S0, a guirlanda e o eixo beta para as dobras superpostas ao S0. 

 

5.3.2 Estruturas deformacionais de primeira geração (Fase D1) 

Interpretam-se as estruturas da fase D1 relacionadas a uma megadobra regional antiformal com 

comprimentos de onda na ordem de dezenas de quilômetros. Esta megaestrutura extrapola os limites da 

área de estudo, onde possui evidencias apenas na Serra da Jangada. Esta porção compõe parte do flanco 

NW do extenso dobramento e nela a Formação Moeda possui mergulhos subverticais (145/80) e as 

camadas são localmente invertidas possuindo uma orientação regional muito distinta do restante da área 

(Figura 5.9). A natureza do contato basal com o Complexo Bonfim é de difícil caracterização uma vez 

que este segmento está coberto pelos depósitos cenozoicos e com escassos afloramentos na zona de 

contato (Figura 5.9). 
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Figura 5.9 – Detalhe do mapa geológico da região da Serra da Jangada para destacar a orientação regional NE-

SW das unidades supracrustais e a localização do depósito cenozoico.  

 

A estruturação principal da fase D1 representaria a Anticlinal Curral descrita nos trabalhos de 

Alkmim & Marshak (1998), Alkmim et al. (1996), Pires (1979), Dorr (1969) e Pomerene (1964). Esta 

megaestrutura é caracterizada por uma anticlinal cilíndrica, assimétrica, aberta com linha de charneira 

sub-horizontal de orientação aproximada NE-SW. O seu plano axial é inclinado com mergulhos entre 

60° e 30° para SE, apresentando, desta forma, vergência para NW. Trata-se de uma megadobra sem 

xistosidade associada ao plano axial (Figura 5.10), com trama pouco penetrativa.  

A porção norte da área mapeada abrange a zona de charneira desta megadobra de primeira 

ordem, região de maior complexidade estrutural, abrangendo a Anticlinal Jangada - Sinclinal Gaivotas 

- Anticlinal Catarina respectivamente de oeste para leste (Figura 5.2). Em um primeiro momento este 

conjunto foi pré-nucleado como dobras (F1) de segunda ordem em M com proporções de alguns 

quilômetros, associadas a estrutura maior (Figura 5.10).  

A terminação meridional da Serra da Calçada representaria parte do flanco SE (normal) da 

megaestrutura. A zona de charneira e o flanco normal estão totalmente obliterados pelas fases 

subsequentes, suprimindo a trama relacionada a fase D1. 
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Figura 5.10 – Modelo esquemático da Anticlinal Curral e detalhe para as dobras de segunda ordem, principal 

estrutura gerada na área durante a fase D1. 
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5.3.3 Estruturas deformacionais de segunda geração (Fase D2) 

Associa-se a fase D2 a zona de cisalhamento (ZC) normal dúctil-rúptil que corta a região central 

da área mapeada com trend NS. A medida que avança para norte esta estrutura inflete para a direção 

NE-SW, na Serra da Jangada, onde torna-se menos visível e de difícil detecção principalmente por estar 

recoberta pelo depósito cenozoico.  

A ZC é caracterizada por uma deformação intensa no contato entre granitóides do Complexo 

Bonfim e as unidades meta-sedimentares da Formação Moeda situados, em relação a superfície de 

deslocamento, na lapa e na capa respectivamente. Esta superfície define grandes escarpas cisalhadas na 

porção oeste, principalmente noroeste, da Serra das Gaivotas (Figura 5.11 a). Nesta faixa cisalhada, de 

aproximadamente 100 a 150 metros, as unidades da Formação Moeda transformam-se gradualmente em 

filonitos (Figura 5.11 b) e nas proximidades do Complexo Bonfim em rochas milonitizadas, ricas em 

quartzo e mica branca. A foliação milonítica apresenta atitude modal de 70/40. 

 

 

 

Figura 5.11 – a) Vista para a escarpa na porção noroeste da Serra das Gaivotas indicando o traço da superfície de 

cisalhamento na base da serra (ponto M001; visada Az 100); b) Filonito na zona de cisalhamento normal no contato 

entre o Complexo Bonfim e a Fm. Moeda (ponto M237). 

 

Os indicadores cinemáticos atestam movimento normal para ESE, como os clastos sigmoidais 

(Figura 5.12, Figura 5.13, e Figura 5.15 a, b) descritos nos perfis BB’ e CC’. Nas seções orientadas de 

lâminas delgadas destes litotipos também foram identificados clastos sigmoidas (Figura 5.15 c), 

porfiroclastos com sombra de pressão assimétricas (Figura 5.14  d, e), micas fragmentadas tipo dominó 

(Figura 5.15 f) e foliações S/C que descrevem movimento de mesmo sentido. 
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Figura 5.12 – Perfil geológico BB’ com detalhe para o indicador cinemático de movimento normal e foliação 

milonítica ZC no contato do Complexo Bonfim com a Fm. Moeda. 

 

 

 

Figura 5.13 – Perfil geológico CC’ com detalhe para o indicador cinemático de movimento normal na ZC no 

contado do Complexo Bonfim com a Fm. Moeda. 
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Figura 5.14 – a) Grãos de quartzo e foliação milonítica indicando movimento normal, foto representada no perfil 

BB’, Figura 5.12 (ponto M237; visada Az 325); b) Porfiroclasto de quartzo rotacionado com sombra de pressão 

assimétrica indicando movimento normal, foto representada no perfil CC’, Figura 5.14 (ponto M316; visada Az 

005); c) Fotomicrografia de clasto de quartzo sigmoidal em rocha milonítica (ponto M035; norte indicado pela 

seta amarela); d,e) Fotomicrografia de porfiroclastos com sombra de pressão assimétrica (ponto M033, norte 

indicado pela seta amarela); f) Micas fragmentadas tipo dominó (ponto M033, norte indicado pela seta amarela, 

as fotomicrografias estão com nicóis cruzados). 
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A ZC materializa o soerguimento do Complexo Bonfim na região e estaria relaciona a Zona de 

Cisalhamento Moeda-Bonfim descrita dos trabalhos de Nalini Jr (1990) e Endo & Nalini Jr. (1992). O 

principal efeito deste deslocamento nas rochas da Formação Moeda na área de estudo foi a 

movimentação das estruturas na zona de charneira e no flanco SE da megadobra anticlinal nucleada na 

fase D1. O plano axial de F1 e o acamamento que antes apresentavam mergulhos para SE rotacionam 

em torno de um eixo sub-horizontal de orientação aproximada NS passando a adquirir valores para E 

com mergulhos elevados de S0 nas proximidades da ZC e suaves à medida que se distanciam dela (Figura 

5.15). 

 

Figura 5.15 – Modelo esquemático da influência da fase D2 na estruturação da área de estudo. 

5.3.4 Estruturas deformacionais de terceira geração (Fase D3) 

A fase D3, registrada nas unidades da Formação Moeda, estabelece grande parte das estruturas 

nos litotipos mapeados, sendo a mais penetrativa da área. Atribui-se a ela a geração de dobramentos 

com uma trama penetrativa associada (F3), foliações, falhas, lineações de interseção (Lint) e estiramento 

mineral (Lest) correlatos.  

Dobras 

A fase D3 atuou sobre as camadas dobradas (F1) na fase D1 e rotacionadas na fase D2, 

imprimindo uma foliação (Sn) plano axial dos dobramentos F3. Os eixos de F1 e F3, são oblíquos em 

alto ângulo. Os relacionados aos dobramentos pré-existentes (F1) estariam predispostos com orientações 

aproximadamente para EW e caimento inclinado até 45° (Figura 5.15), já os eixos dos dobramentos 

nucleados nesta fase (F3), são sub-horizontais com trend NS. A primeira superfície axial, inclinada pela 

fase D2, e a superfície axial da F3, também são obliquas, porém truncam-se em ângulos relativamente 

baixos. A F3 amplifica os dobramentos pré-nucleados (F1) configurando dobras reclinadas e uma 

geometria de superposição semelhante à do Tipo 2 (Ramsay 1967).  



Contribuições às Ciências da Terra Série 77 M, vol. 368, 174p. 

125 

 

A direção do esforço atuante nesta fase é quase perpendicular (obliquo ≈80°) as direções dos 

planos de acamamento movimentados em D1 e D2, apertando os dobramentos F1 e invertendo camadas. 

Nas zonas de charneiras pré-existentes, relativas a D1, são geradas dobras parasíticas em “m” (Figura 

5.16 a, b) e a foliação Sn trunca em alto ângulo o acamamento S0 (Figura 5.17).  

 

 

 

Figura 5.16 - a) Dobras em “M” em quartzito microcristalino - representado no perfil AA’, Figura 5.18 (ponto 

M016; leste (E) e oeste (W) indicados); b) fotomicrografia com nicóis descruzados de dobra em “M” em quartzito 

acamadado (ponto M016; leste (E) e oeste (W) indicados). 

 

Figura 5.17 –Zonas de charneira - perfil geológico AA’. Detalhes para: a) dobras em “M” nas supracrustais da 

zona de charneira do Anticlinal Jangada (detalhe da Figura 5.17); (b) Estereograma de equal-área, projeção do 

hemisfério inferior, plano de Sn truncando S0 em alto grau (~60°) nas proximidades da zona de charneira do 

Anticlinal Catarina.  

b) 

a) 

E 

S0 

 

S0 

 

500 µ 
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W 
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Esta deformação causou a configuração final do conjunto Sinclinal Gaivotas - Anticlinal 

Catarina. Dobras, portanto, cilíndricas, assimétricas, cerradas a isoclinais com plano axial inclinado e 

linha de charneira com caimento para ESE (Figura 5.18). Este eixo é representado pela lineação de 

interseção entre o acamamento S0 e a foliação Sn de direções NS e NNE-SSW respectivamente. A 

vergência das dobras F3 dada pela foliação e indicadores cinemáticos a ela associados é para WNW.  

O grande volume de rochas cristalinas resistentes no núcleo da Anticlinal Jangada constituiu 

uma barreira estrutural para a propagação da deformação. Desta forma as estruturas são menos 

penetrativas e os dobramentos mais abertos que na configuração Anticlinal Catarina - Sinclinal Gaivotas 

(Figura 5.19). 

 

Figura 5.18- Modelo esquemático da estruturação final da Formação Moeda após a fase D3. 

 

 

 

Figura 5.19 – a) Vista para a zona de charneira da Anticlinal Catarina (ponto M323; visada Az 075); b) Vista para 

a zona de charneira da Anticlinal Jangada (ponto M001; visada Az100) 
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Falhas 

O flanco oeste do Sinclinal Gaivotas é transeccionado por uma falha relacionada a fase D3 de 

direção aproximadas NNE a NE com cinemática reversa, vergência predominante para W e plano com 

atitude aproximada 55/50. A falha rompe a sua zona de charneira na extremidade sul. Indicadores 

cinemáticos dados pela rotação dos clastos de metaconglomerado (Figura 5.20 a), crescimento de cianita 

quando o plano corta litotipos pelíticos (Figura 5.20b), foliação anastomosada (Figura 5.20c), e steps de 

falha com estiramento mineral associado mostram movimento reverso (Figura 5.20d). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 – a) Clasto de quartzo fumê estirado e com sombra de pressão assimétrica indicando movimento 

reverso (ponto M244 ; visada Az 030); b) Porfiroblastos de cianita (alguns indicados pelas setas pretas) 

sobrecrescidos na zona de falha reversa (ponto M314; c) Foliação sigmoidal na unidade pelítica da Fm. Moeda 

nas proximidades da zona de falha reversa (ponto M314; visada Az 340); d) Leito do rio encaixado no plano de 

falha reversa com ocorrência de steps de falha, as unidades do Gr. Nova Lima estão sobre as unidades da Formação 

Moeda (ponto M281; visada Az 010).  

Esta falha, localmente caracterizada como uma zona de cisalhamento rúptil-dúctil, está 

geneticamente relacionada a nucleação das dobras F3. A compressão que os litotipos sofreram gerando 

dobras apertadas e a proximidade com a barreira estrutural proporcionada pela ascensão do Complexo 

Bonfim, pode ter ocasionado este rompimento em planos de fraqueza pré-existentes herdados da fase de 

abertura da bacia.  
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Seu traço é curvilíneo e acomodado por estruturas direcionais. Na extremidade sul não aflora 

em superfície. Interpreta-se a ocorrência da mesma em profundidade até o completo desaparecimento 

do plano de descontinuidade, como ilustrado no perfil DD’ (Figura 5.21).  

Ao longo da porção norte da Serra da Calçada, o contato entre as rochas no Grupo Nova Lima 

e a base da Formação Moeda encontra-se localmente cisalhado, sem movimentação aparente dos blocos. 

Este cisalhamento pode estar relacionado a uma continuidade sutil, ao norte, desta zona de falha ou 

outros planos de cisalhamento geneticamente relacionados. 

 

Figura 5.21 – Perfil geológico DD’ ilustrando a terminação da ZC reversa em profundidade. 

 

No seguimento meridional da falha rochas do Grupo Nova Lima superpõe à Formação Moeda 

(Figura 5.22 a,b). Já no seguimento setentrional a Formação Moeda está sobreposta à Formação Batatal 

e/ou Formação Cauê (Figura 5.3). Esta variação ocorre devido a transferência de movimento 

condicionada por estruturas direcionais que acomodam a deformação ao longo da zona de empurrão 

(Figura 5.2).  Estruturas como estas ocorrem também ao longo da base da Serra da Calçada. Estas falhas 

direcionais de orientação WNW ou ENE foram caracterizadas como falhas dextrais e/ou sinistrais e 

representando estruturas reativadas nucleadas originalmente durante a sedimentação da Formação 

Moeda, constituindo estruturas sin-deposicionais de crescimento da bacia (ver capítulo 4). 

 

 

 

Figura 5.22 – a) Falha reversa, xistos do Grupo Nova sobre aos quartzitos da Formação Moeda (ponto M 244, 

visada Az180); b) Contato tectônico entre os xistos do Gr. Nova Lima (capa) e unidade pelítica da Fm Moeda 

(lapa) (ponto M317). 

b a 
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Estruturas planares e lineares 

A foliação penetrativa (Sn), lineações de estiramento mineral (Lest) e de interseção (Lint), 

representam estruturas mesoscópicas associadas a fase D3. Nas rochas da Formação Moeda elas estão 

bem desenvolvidas e ocorrem em toda a área mapeada. 

 A foliação (Sn), se dispões segundo o plano axial das dobras F3, e constitui a estrutura planar 

penetrativa da área. Ela é caracterizada, na maioria das vezes, como uma xistosidade, devido a 

orientação preferencial de sericita e quartzo nos litotipos da Formação Moeda (Figura 5.23 a) e, também, 

por clorita nas rochas do Grupo Nova Lima. Esta xistosidade com atitude modal de 100/51 (Figura 5.23 

b) se dispõe relativamente oblíquo ao acamamento (94/46). Em algumas porções ela está anastomosada 

indicando transporte tectônico para oeste (Figura 5.25). Nas proximidades das ZC possui mergulhos 

mais elevados. 

 
 

Figura 5.23 – a) Fotomicrografia com nicóis cruzados de quartzito impuro e mal selecionado com foliação 

evidenciada pela orientação de minerais micáceos; b) Estereograma de equal-área projeção no hemisfério inferior 

dos polos dos planos da foliação Sn. 

 

 

500 µ 

a 
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Figura 5.24 - Perfil geológico BB’ com detalhe para a localização de afloramento de foliação anastomosada 

indicando movimento reverso. 

 

 

 

Figura 5.25 – Foliação anastomosada (amendoada) indicando transporte tectônico reverso aproximadamente para 

oeste, a) ponto M281; visada Az 230; b) ponto M240; visada Az325. 

 

A interseção de S0 com Sn materializa a lineação de interseção (Lint). Sua atitude é praticamente 

uniforme em toda a área de estudo, caindo sistematicamente para o quadrante E, e posicionando-se em 

92/48 (Figura 5.26 a e Figura 5.27 a). A lineação de estiramento mineral, definida pela forma alongada 

de cristais de quartzo e outros minerais secundários (eg.: Cianita), está associada à superfície Sn com 

atitudes aproximadas de 100/49, atestando, portanto, movimento segundo o dip da foliação (Figura 5.26 

b e Figura 5.27b).  

Os indicadores cinemáticos são definidos por clastos dos metaconglomerados estirados, grãos 

de quartzo com sombra de pressão e em formatos sigmoidais. Estes possuem direção de alongamento 

semelhante a Lest e Lint (são subparalelos) e estão inseridos no plano de foliação Sn, revelam cinemática 

reversa com transporte tectônico sistemático para W (Figura 5.27). 

 

b a 
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Figura 5.26 – Diagramas estereográficos de igual-área, projeção no hemisfério inferior; a) Lineação de interseção 

(Lint); b) Lineação de estiramento mineral (Lest). 

 

 

 

 

Figura 5.27 – a) Lineação de interseção (amarelo) entre S0 (vermelho) e Sn (azul) (ponto M246; visada Az160); 

b) lineação de estiramento mineral conforme o alongamento de clastos de um metaconglomerado, alguns clastos 

possuem formato sigmoidal e são indicadores, esboçando um transporte tectônico para oeste, reverso (ponto M 

235; visada Az 025). 

5.3.5 Estruturas cenozoicas 

As estruturas mais novas que afetam a Formação Moeda na área são de natureza rúptil e estão 

relacionadas ao grande depósito coluvionar que ocorre na porção noroeste. Estes litotipos lateritizados 

são constituídos por seixos e matacões essencialmente de itabiritos, quartzitos e quartzo e matriz 

extremamente ferruginosa. Repousam sobre as unidades paleoproterozoicas em discordância erosiva e 

angular.  

Estes depósitos podem ter ocorrido após a movimentação de fraturas e falhas pré-existentes 

nucleadas nas fases de deformação e/ou de abertura da bacia. Estas estruturas, com direções NS, NNW 

e NNE seriam reativadas por uma neotectônica cenozoica que possui registros em diversos outros pontos 

do QF (Lipski 2002). 

a b 

a b 
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CAPÍTULO 6  

DISCUSSÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os dados obtidos com os levantamentos estratigráficos e a cartografia geológica-estrutural de 

detalhe propiciaram a reconstrução da geometria e história deformacional da Formação Moeda na área 

de estudo.  

A análise tectono-sedimentar indicou que a área investigada representa as porções proximais da 

Formação Moeda corroborando com trabalhos anteriores (eg.: Lindsay 1975, Villaça 1981, Renger et 

al. 1993, Renger et al. 1994, Canuto 2010). A partir do levantamento das fácies e as suas associações, 

interpreta-se que as AF1, AF2, AF3, e a porção basal da AF4, foram depositadas durante os estágios 

iniciais do rifteamento continental enquanto que o topo da AF4 e a AF5 materializam a transição rifte-

margem passiva, que se estende para as porções sul e sudeste da área indicando a ocorrência das porções 

distais da bacia para este sentido. 

A análise geométrica e cinemática para a nucleação da junção Curral - Moeda indica a atuação de 

três principais fases de deformação nos litotipos da Formação Moeda. O modelo apresentado realça o 

conjunto Anticlinal Jangada - Sinclinal Gaivotas – Anticlinal Catarina com forte atuação da fase de 

deformação D3, que gerou planos axiais inclinados segundo o plano de foliação Sn e eixos com caimento 

segundo a lineação de interseção (Lint) entre S0 e Sn. Ocorrem ainda, zona de cisalhamento reversa NS 

geneticamente relacionada à nucleação final dos dobramentos e falhas direcionais para acomodar 

deformação a partir da reativação de estruturas herdadas da fase rifte da bacia.  

Mesmo com forte influência do evento D3, a geometria deste conjunto só foi viabilizada pela 

estruturação edificada nos eventos antecessores, registrados na Serra da Jangada (D1) e na zona de 

cisalhamento dúctil-rúptil normal (D2). Ambos são responsáveis principalmente pela movimentação do 

acamamento. Durante a fase D1 as camadas são dobradas e na fase D2 são rotacionadas.  

Neste capítulo foram feitas correlações das interpretações acerca da evolução tectono-

sedimentar da Formação Moeda na área de estudo com o contexto regional estratigráfico e tectônico da 

bacia Moeda no QF. Após esta avaliação, e levando em consideração as interpretações da análise 

estrutural, é proposto um modelo de evolução geológica para a junção Curral -Moeda. Posteriormente, 

confrontou-se as interpretações propostas com os modelos pré-existentes para esta estrutura.  
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6.2 CONTEXTUALIZAÇÃO TECTONO-SEDIMENTAR DA BACIA MOEDA NO 

QF 

Correlacionando os levantamentos estratigráficos realizados neste trabalho com a subdivisão da 

Formação Moeda proposta por Wallace (1958), na Serra da Moeda, e Villaça (1981), na Serra das 

Gaivotas, as associações de fácies 1 e 2 (AF1 e AF2) inserem-se no membro 1. O membro 2 engloba na 

totalidade a associação de fácies 3 (AF3), onde predominam os litotipos mais finos. E o membro 3 

compreende as associações de fácies 4 e 5 (Tabela 6.1).  

A partir da caracterização faciológica de detalhe, integração dos perfis, identificação das 

associações de fácies e sua geometria foi possível separar duas associações de fácies geneticamente 

distintas nos litotipos do membro 1 e do membro 3 (Tabela 6.1). No membro 1 a AF1 sugere depósitos 

por fluxo de detritos relacionados aos efeitos tectônicos da abertura da bacia, já a AF2, representa 

depósitos de rios entrelaçados proximais. No membro 3, a AF4 também representa depósitos de rios 

entrelaçados, porém com maior retrabalhamento que os anteriores, e a AF5 demonstra uma influência 

marinha discreta indicando uma possível estabilização tectônica da bacia.  

Tabela 6.1 –Correlação entre as associações de fácies levantadas neste trabalho com os membros propostos pelos 

trabalhos anteriores 

 Wallace (1958) / Dorr (1969) Villaça (1981) Este trabalho 

Unidade ou 

membro 1 
mcm-1 moeda 1 

AF1 

AF2 

Unidade ou 

membro 2 
mcm-2 moeda 2 AF3 

Unidade ou 

membro 3 
mcm-3 moeda 3 

AF4 

AF5 

 

Os trabalhos anteriores de levantamento estratigráfico realizados na Formação Moeda no 

restante do QF também buscaram distinguir, quando ocorrem, estes 3 membros propostos inicialmente 

por Wallace (1958). Integrando os levantamentos realizados ao longo de todo o QF (eg.:Villaça 1981, 

Moraes 1985, Renger et al. 1993, Nunes 2016 e Dopico et al 2017), fica nítida a variação de espessura 

e ocorrência tanto dos membros individualizados quanto da Formação Moeda propriamente dita (Figura 

6.1). Essa variação reflete uma diferença na maturidade textural e na geometria dos pacotes sedimentares 

diretamente correlacionados com o sistema deposicional atuante e o arcabouço tectônico, permitindo 

interpretar de forma hipotética uma evolução tectono-estratigráfica da Formação Moeda no QF como 

um todo. 
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Figura 6.1 - Colunas estratigráficas da Formação Moeda ao longo do Quadrilátero Ferrífero. Adaptado de Martins 

(2017), baseada em Villaça (1981), Renger et al. (1993), Nunes (2016) e Dopico et al. (2017). 
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6.2.1. Evolução sedimentar da bacia Moeda  

A ocorrência da AF1 é muito restrita e pontual na área de estudo, o que está refletido em todo o 

QF. Estes litotipos também foram descritos nos sinclinais Ouro Fino e Gandarela e na Serra do Caraça, 

segundo Renger et al (1993) e Nunes (2016) (Figura 6.1). Estas porções representariam as regiões mais 

proximais às rampas tectônicas relacionadas a abertura da bacia. Elas não teriam conexão entre si, 

formando sub-bacias individualizadas por zonas de transferência do sistema rifte e adjacentes a altos 

estruturais constituídos pelas rochas do Sg. Rio das Velhas (Figura 6.2 a). Renger et al (1993) identificou 

estas estruturas de soerguimento no centro do QF denominando de Alto Rio das Velhas e Alto 

Conceição, que separava as protobacias Moeda e Gandarela e Gandarela e Ouro Fino respectivamente. 

A AF 2 aflora de forma abrangente no QF, exceto nas áreas da Serra de Ouro Preto (Sinclinal 

Dom Bosco), segundo o levantamento de Moraes (1985) e Dopico et al. (2017) (Figura 6.1). Durante 

este estágio inicial da bacia Moeda, sob forte influência tectônica, esta porção do QF se manteve estável 

limitando o sistema rifte à sudeste (Figura 6.2 b). Nas regiões tectonicamente ativas, descontinuidades 

profundas no embasamento de alto grau são ativadas. Estas estruturas são responsáveis por elevar os 

terrenos dominados por estes litotipos, tornando-se possíveis áreas fontes de sedimentos. 

A AF3 foi descrita também em grande parte do QF. Na área de estudo esta unidade é 

essencialmente pelítica com siltito associado e alguns níveis arenosos finos aumentando gradativamente 

para sul. Em outras porções do QF, como por exemplo, no Sinclinal Gandarela (Renger et al. 1993) e 

na Serra do Caraça (Nunes 2016), predominam os quartzitos finos em relação às unidades pelíticas 

(Figura 6.1), evidenciando maior influência de ambiente marinho raso na zona de intermaré em direção 

ao sul e leste do QF. Segundo Renger et al (1993) no Sinclinal Ouro Fino ela não ocorre, sugerindo que 

esta porção manteve elevada neste período de deposição. Nesta fase, portanto, a porção noroeste e 

central do QF estão sob influência de movimentações tectônicas lentas e profundas, gerando bacias 

menos energéticas e isoladas. Estes movimentos acarretam desenvolvimento de uma rampa com 

declividade suave para sul e leste ocorrendo uma transgressão marinha nestas áreas (Figura 6.2 c).  

Na área de estudo a AF4 e a AF5 registram um aprofundamento da bacia e distanciamento das 

áreas fontes em direção ao sul e topo desta unidade, representando a evolução de um sistema fluvial 

para marinho raso. Em um primeiro momento, e sob influência tectônica, ocorre a sedimentação apenas 

de AF4 que, em direção ao topo, intercala-se com a AF5 à medida que ocorre a estabilização tectônica 

da bacia. De modo geral esta característica ocorre para o QF como um todo. Em direção a porção sul, 

sudeste e leste do QF predominam quartzitos finos, com estratos cruzados planares de baixo ângulo, 

com maior grau de seleção, e sericita-quartzitos (Moraes 1985; Nunes 2016; Dopico et al 2017).  
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Estas características sugerem porções distais, predominando ambientes marinhos rasos e que 

avançam para noroeste do QF devido a estabilização da bacia. Esta transgressão marinha no estágio final 

da bacia proporciona a conexão dos segmentos individualizado, que se conectam na porção sul do QF 

(Figura 6.2 d).  

 

 

Figura 6.2 – Estágios de sedimentação da Formação Moeda no Quadrílatero Ferrífero; a) Estágio de deposição da 

AF1, sedimentação relacionada ao riftemamento inicial em porções isoladas por altos estrtuturais da bacia rifte; 

b) Estágio de deposição da AF2, ambiente fluvial entrelaçado controlado por falhas ativas que mantém altos 

estrtuturais e bacias isoladas; c) Estágio de deposição da AF3, sedimentação relacionada a ambientes lacustres de 

grande extenção controlados por movimentações tectônicas profundas e lentas em bacias isoladas e entrada de 

sistema marinho raso em porções separadas da bacia; d) Estágio de sedimentação AF4 e AF5, ambiente fluvial 

entrelaçado dominado por pouca atividade tectônica na porção NW e W (AF4) do QF com entrada de sistema 

marinho raso a S e SE (AF5) culminando em um transgreção marinha regional (AF5) sob estabilização tectônica.  
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6.2.2. Evolução e contexto tectônico da Formação Moeda 

O Cráton São Francisco (CSF) e suas margens foram integralmente estruturados durante a 

amalgamação tectônica de núcleos arqueanos e eventos magmáticos entre 2100 Ma (que marca o início 

do metamorfismo sin-colisional) e 1940 Ma (que representa um resfriamento lento) durante o evento 

Transamazônico - Paleoproterozoico (Cordani et al. 1988; Teixeira et al. 2000, Aguilar et al. 2017). 

Neste cenário a bacia Minas é precursora desta estabilização da crosta continental pré-cambriana na 

porção sul do CSF, no QF. A Formação Moeda, constituída exclusivamente por rochas meta-

sedimentares continentais, marca o principal estágio de rifteamento na bacia Minas limitado entre 2600 

a 2420 Ma (Dopico et al. 2017).  

Baseando em estudos de riftes continentais ativos, Ruppel (1995) ressalta a variedade de 

estruturas internas, história de evolução e dimensões que estes podem apresentar. Esta variabilidade 

pode ser explicada, na maioria dos casos, pelas heterogeneidades na reologia e resistência da litosfera 

no momento em que o rifte se inicia além de processos que alteram essas propriedades ao longo do 

desenvolvimento destas estruturas tectônicas. Em litosferas espessas, frias, e resistentes, os riftes tendem 

a formar zonas de esforço localizado e estreitas, com menos de 100 km de largura. Um exemplo atual 

seriam os riftes do Leste Africano. Litosferas finas, quentes e frágeis geram zonas largas com esforço 

distribuídos em centenas de quilômetros de largura, como a Província de Basin and Range (EUA) 

(Kearey et al. 2014). 

Segundo Mareschal & Jupart (2006) em 2500 Ma o fluxo de calor na crosta seria cerca de duas 

vezes o valor atual, o que implicaria em uma litosfera mais quente no timing de abertura da bacia Moeda. 

A maior parte deste fluxo de calor terrestre provém do decaimento de isótopos radioativos dispersos por 

todo o núcleo, o manto e a crosta continental (Kearey et al. 2014). Neste contexto e segundo Romano 

et al. (2013) a granitogênese rica em potássio durante o evento Mamona, que precedeu a abertura na 

bacia Moeda (~2620Ma), empobrece a crosta inferior em elementos radiogênicos. Esta característica 

promove, portanto, uma crosta relativamente mais fria em um cenário Neoarqueano.  

Outros autores (eg.: Boyd et al. 1985, Richardson et al. 2001. In: Kearey et al. 2014) com base 

em estudos termobarométricos sugerem que as temperaturas em profundidades de 150 a 200 km durante 

o Arqueano Superior eram semelhantes às temperaturas atuais nessas profundidades. Além disso, 

estudos geofísicos e isotópicos de nódulos do manto propõem que o manto cratônico desde o Arqueano 

é resistente e frio, com grau geotérmico relativamente baixo. Em relação à espessura de raízes frias do 

manto sob os crátons, evidências de xenólitos do manto indicam que estas atingiram rapidamente a sua 

espessura atual (≥ 200km) durante o Arqueano (Pearson et al. 2002, Carlson et al. 2005 In: Kearey et 

al. 2014). 
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Considerando que a litosfera dos núcleos continentais na passagem do Arqueano para o 

Proterozoico estava relativamente rígida, fria e espessa, o rifteamento Moeda, instalado nas margens 

destes núcleos, pode ser caracterizada como um rifte estreito. Os riftes continentais desta natureza estão 

associados com a gênese de bacias sedimentares limitadas por falhas normais (Kearey et al. 2014). Estas 

bacias apresentam uma morfologia de meio-gráben onde sua polaridade pode mudar ao longo da direção 

do eixo do rifte resultando em uma segmentação do vale do rifte (Kearey et al. 2014). Esta geometria 

justifica a heterogeneidade e assimetria, em um espaço relativamente pequeno, tanto dos pacotes 

sedimentares da Formação Moeda quanto das suas ocorrências isoladas, muitas vezes separados por 

altos estruturais, ao longo do QF nos estágios inicias de abertura da bacia.  

No estágio final a bacia Moeda se encerra com o estabelecimento da margem passiva e a 

deposição de unidades finas pelíticas que definem a Formação Batatal. Esta deposição é decorrente da 

continuidade da transgressão marinha que atinge o seu nível máximo durante a sedimentação das 

unidades sotopostas, marcando um período de sedimentação química. 

Durante os estágios da margem passiva (Figura 6.3a), a Bacia Minas foi afetada por uma 

mudança global de oxigênio atmosférico e carbono que é testemunhado pela acumulação das formações 

ferríferas bandadas - Formação Cauê - e carbonatos ricos em estromatólitos da Formação Gandarela 

(Spier et al. 2007).  

Após a deposição das sequências rasas a deltaicas (Grupo Piracicaba) começa a inversão Bacia 

Minas e a consequente deformação da Formação Moeda (Figura 6.3 b). Este estágio culmina na 

sedimentação turbidítica sin-orogênica do Grupo Sabará em inconformidade angular com as unidades 

sotopostas (Reis et al., 2002). Esta unidade foi depositada durante a colisão dos núcleos arqueanos e 

arcos magmáticos Mineiro e Mantiqueira (Figura 6.3 c) em bacia de antepaís (foreland), que estavam 

em evolução durante a orogenia Riaciana (Alkmim & Martins-Neto 2012). Segundo Dopico et al. (2017) 

uma das principais populações de zircões que foram identificadas nesta unidade revelam idades 

Riacianas entre 2160 e 2320 Ma, proveniente, provavelmente de batólitos do Cinturão Mineiro (Seixas 

et al. 2012, Seixas et al. 2013, Ávila et al. 2014; Teixeira et al. 2015, Dopico et al. 2017).  

Sotopostos ao Grupo Sabará têm-se os sedimentos do Grupo Itacolomi (Figura 6.3d) (Dorr 

1969; Machado et al. 1996; Alkmim & Martins-Neto 2012). Estes dois depósitos foram formados 

durante a inversão da margem passiva do Supergrupo Minas (2100 -2070 Ma). O resultado de inversões 

como essa é a reativação compressional de falhas normais pré-existentes, gerando o soerguimento e 

dobramento dos sedimentos sin- e pós-rifte (Turner & Willians 2004 In: Kearey et al. 2014), no caso, 

no QF a Formação Moeda e as demais unidades do Sg. Minas respectivamente. O grupo Itacolomi está 

associado a sedimentação durante o colapso tectônico e o desenvolvimento da estruturação de domos e 

quilhas (2070 – 2050 Ma - Figura 6.3 c) (Alkmim & Marshak 1998; Aguilar et al. 2017) 
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Figura 6.3 – Seção transversal orientada aproximadamente NW-SE ilustrando a evolução tectônica no intervalo 

2400-2050 Ma da porção sul do Cráton do São Francisco (CSF) e sua margem leste Cráton Congo (CC) região 

onde está inserida a área de estudo indicada pela poligonal vermelha; a) estágio pré-colisional com o 

desenvolvimento do arco Juiz de Fora; b) início da inversão da margem passiva da bacia Minas, desenvolvimento 

de bacias de antepaís e do arco continental Mantiqueira; c) colisão dos núcleos arqueanos São Francisco e Congo 

envolvendo o terreno Juiz de Fora e Mantiqueira, hoje Complexo Juiz de Fora (JF) e Complexo Mantiqueira (CM) 

e consequente deposição das unidades do Grupo Sabará sin-orogênicas; d) Colapso extensional que afeta a região 

de antepaís/antearco e desenvolve a estrutura domos e quilhas caracterizada no QF (Adaptado de Aguilar et al. 

2017). 

A estruturação final dos litotipos do QF e, consequentemente da Formação Moeda, é, segundo 

muitos autores, durante a orogenia Brasiliana – Neoproterozoico/Cambriano (eg.; Chemale Jr. et al 1991 

e 1994, Endo 1997, Alkmim & Marshak 1989 e 1998). Este evento tectônico atua amalgamando o 

Supercontinente Gondwana Ocidental, em torno de 630-490 Ma (Alkmim et al. 2006). As interpretações 

são diversas com relação ao número de eventos, magnitude da deformação e os seus reflexos no interior 

do QF. Alguns dos principais trabalhos acerca deste episódio relatam que este evento foi o responsável 

pela deformação, geração de dobras e falhas e foliação nos litotipos da área, principalmente nas porções 

E do QF adjacente aos limites da faixa móvel brasiliana. 
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6.3 EVENTOS DE DEFORMAÇÃO 

Tendo em vista a análise estrutural da Formação Moeda e a sua correlação com evolução 

tectono-sedimentar e com o contexto geotectônico abordado nos tópicos anteriores, interpreta-se a 

história deformacional desta unidade na área de estudo segundo os principais eventos de deformação 

ocorridos no QF. A síntese do modelo tectônico proposto para a junção Curral - Moeda está exposta na 

Tabela 6.2, e as interpretações deste modelo estão detalhadas nos tópicos seguintes. 

Tabela 6.2 – Interpretação sintetizada da evolução tectônica da Formação Moeda na junção Curral - Moeda. 

(*Constituído por mais de uma geração de estruturas segundo Lipski 2002) 

Eventos Natureza Vergência Principais estruturas Interpretação 

E1 D1 Compressional NW – NNW 
Megaestrutura antiformal, trama 

pouco penetrativa 

Orogênese 

Transamazônica  

E2 D2 Extensional - 
Zona de cisalhamento normal dúctil 

rúptil 

Colapso Orogênico 

Transamazônico 

E3 D3 Compressional W-WNW 

Inversão dos dobramentos pré-

existentes, foliação plano axial, 

lineação de estiramento mineral, 

zonas de cisalhamento rúptil-dúctil 

e falhas reversas 

Orogênese Brasiliana 

Cenozoico* Extensional NNE-SSW Depósito coluvionares Evento Sul-Atlantiano 

 

6.3.1 Evento deformacional E1 

O evento E1 possui natureza compressiva dúctil a dúctil-rúptil. Ele engloba as estruturas geradas 

na fase de deformação D1 caracterizada, na área de estudo, por uma megadobra antiforme com eixo de 

direção aproximada NE-SW e vergência para NW. Esta estrutura não apresenta xistosidade associada 

ao seu plano axial com trama muito pouco penetrativa e obliterada pelas fases posteriores. É neste evento 

que o conjunto Anticlinal Jangada - Sinclinal Gaivotas – Anticlinal Catarina são nucleados, a princípio 

como dobras de segunda ordem relacionada a estrutura maior, portanto, apresentam geometria 

semelhante a megaestrutura: dobras cilíndricas, assimétricas e abertas. 

Na área de estudo a Serra da Jangada, que compreende um segmento da Serra do Curral, 

corresponde ao flanco NW do grande anticlinal original que representa o domínio menos afetado pelos 

eventos posteriores. Em um contexto regional esta porção materializa o Homoclinal da Serra do Curral, 

megaestrutura orientada aproximadamente segundo a direção ENE-WSW na borda norte do QF.  
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A partir de uma análise estrutural e modelagem tectônica na porção centro sul do Sinclinal da 

Moeda, Silva (1999) relata um evento compressivo de natureza semelhante ao aqui apresentado onde 

sua expressão decresce para norte, o que explicaria a ausência de uma trama penetrativa. Porém, para 

este autor, este evento seria de segunda geração e antecedendo um evento distensivo responsável por 

gerar o Sinclinal da Moeda, ao contrário do que apresentado neste trabalho onde o evento distensivo 

semelhante é posterior a geração desta megaestrutura.  

Desta forma o arcabouço estrutural desta fase corrobora com o descrito nos trabalhos de Alkmim 

et al. (1996), Pires (1979), Dorr (1969) e Pomerene (1964). Conforme estes autores o Homoclinal da 

Serra do Curral representa o flanco invertido e modificado de um grande antiforme vergente NW. 

Segundo Alkmim et al. (1994) este antiforme foi nucleado durante o evento Transamazônico refletindo 

um campo compreensivo de SE para NW e sua zona de charneira e limbo sul são modificados 

posteriormente pela nucleação do Sinclinal da Moeda e uma família de falhas associadas a dobras 

(Alkmim et al. 1996).  

O evento E1 descrito neste trabalho está relacionado ao fechamento da bacia Minas durante a 

orogênese Riaciana no evento Transamazônico. Neste estágio os litotipos da Formação Moeda no QF 

compunham a região da bacia de antepaís relacionada a compressão regional da faixa orogênica. 

Considerando este contexto, ocorrem superfícies de deslocamento subjacentes a sequências de rochas 

encurtadas, que são controladas pela presença de heranças de heterogeneidades estratigráficas e 

estruturais na crosta, como por exemplo a geometria dos pacotes litológicos e a ocorrência de falhas de 

borda.  

A área de estudo estava localizada entre a frente de cavalgamento dos cinturões de dobras e 

empurrões e a área indeformada, definindo uma transição destes dois contextos geotectônicos sob ponto 

de vista da deformação. Neste cenário, os deslocamentos estavam restritos a profundidades mais 

elevadas, envolvendo apenas o embasamento do Sg. Minas e geneticamente relacionados a dobras 

regionais sem aparente desenvolvimento de uma trama penetrativa. Considerando que a crosta profunda 

estava relativamente quente e fraca devido ao início do processo de domos e quilhas, e a crosta superior 

mais forte, pode-se considerar um estilo de deformação do tipo thick skinned com encurtamento em 

zonas estreitas (Ellis et al. 2004, Babeyko & Sobolev 2005; In: Kearey et al. 2014)  
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6.3.2 Evento deformacional E2 

Evento deformacional de natureza extensional engloba as estruturas geradas na fase de 

deformação D2. Na área abordada este evento é relacionado ao soerguimento do complexo Bonfim 

materializado na ZC dúctil-rúptil relacionada a ZC Moeda-Bonfim descrita por Endo & Nalini (1992) 

O soerguimento ocasiona a rotação dos planos de acamamento em torno de um eixo sub-horizontal de 

orientação aproximada NS. Esta movimentação altera a atitude do acamamento e dos planos axiais 

nucleados durante o E1, que passam a assumir mergulhos aproximados E. 

Este evento corresponde a estruturação em domos e quilhas datada em uma aureola de contato 

metamórfico em 2098 ± 33 Ma (Brueckner et al. 2000) e em 2070-2050 Ma (Aguilar et al. 2017). 

Esta arquitetura única dos crátons arqueanos pode ser interpretada segundo os modelos tectônicos 

horizontais e verticais. A área de estudo assemelha-se com a tectônica horizontal, como por exemplo, a 

proposta para o Domo Monte Edgar - Complexo Granítico Pilbara Oriental (Kloppenburg et al. 2001). 

Segundo este modelo, um período de colisão e cavalgamento de terrenos geram o espessamento dos 

greenstones (no caso, das supracrustais: Sg.Minas e Sg. Rio das Velhas - greenstones) e soterra o 

embasamento granitoide a níveis intermediários da crosta, ocasionando a fusão parcial dos mesmos. 

Neste cenário, o colapso extensional da crosta espessada é facilitado e resulta em falhas de 

descolamento. A inversão da densidade, onde os greenstones densos cobrem o embasamento flutuante 

parcialmente fundido, provoca a expansão dos domos granitóides. Os deslocamentos normais levam as 

supracrustais para baixo, entre os domos em soerguimento, inclinando os planos de deslocamento e 

alterando a geometria do sistema.  

Os grandes sinclinais interconectados do QF são nucleados devido a ascensão forçada destes 

domos (Chemale et al 1991 e 1994; Endo 1997; Alkmim & Marshak 1998). O Sinclinal da Moeda é 

uma destas grandes estruturas sinformais geradas neste contexto que antecede a deformação Brasiliana 

(Marshak et al.1992, Chemale et al 1991 e 1994). Nucleado na segunda fase de deformação, esta 

estrutura redobra a zona de charneira no anticlinal original gerando uma feição em sela descrita 

inicialmente por (Dorr 1968) e detalhada por Alkmim et al. (2006). Na área investigada as serras da 

Calçada e Gaivotas representam a transição entre a zona de charneira antiga obliterada e o flanco oeste 

da sinforme. 

A zona de cisalhamento dúctil-rúptil normal entre a Fm. Moeda e o Complexo Bonfim é 

interpretada como associada ao evento E2 devido ao conjunto de dados analisados e a sua correlação 

com os dados existentes na literatura. Não foram observadas relações de corte entre os elementos a ela 

associados e as estruturas da fase D3. Esta zona de cisalhamento pode ter sido nucleada, portanto, 

posteriormente a geração das estruturas D3, ou reativada durante os eventos sucessores a sua gênese. 
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6.3.3 Evento deformacional E3 

O Evento E3 de natureza compreensiva engloba a terceira fase deformacional e afeta os litotipos 

da Formação Moeda na área. Ele é essencialmente dúctil-rúptil, caracterizado por um conjunto de 

estruturas de terceira geração.  

Foram descritas falhas direcionais orientadas aproximadamente para EW, NW-SE e NEE-SWW 

nucleadas na base da Fm. Moeda durante a abertura da bacia e reativadas neste evento. Além destas 

estruturas ocorrem zonas de cisalhamento rúptil-dúctil e falhas reversas mergulhantes para ESE. Estas 

últimas estão associadas a um conjunto de dobramentos recumbentes que redobram e invertem os 

flancos de estruturas anteriores, e uma foliação de orientação predominante 100/51 com lineações de 

estiramento mineral e indicadores cinemáticos associados. Todas estas estruturas refletem uma 

movimentação com vergência de ESE para WNW e podem ser interpretadas como uma manifestação 

do Evento Brasiliano na região (Chemale et al 1991 e 1994, Endo 1997, Alkmim & Marshak 

1998). 

A forte influência da orogenia Brasiliana (Neoproterozoico/Cambriano) na borda leste do QF é 

reconhecida por diversos autores. Apesar da magnitude mais baixa em comparação com a porção leste, 

os resultados apresentados mostram que este evento orogênico possui um caráter penetrativo também 

no noroeste do QF.  

Diferentemente do E1, devido a estabilização cratônica, a crosta profunda torna-se fria e forte 

então o encurtamento gera uma falha mecânica de sequências superiores relativamente fraca e, portanto, 

a baixa resistência mecânica das sequências localiza a deformação acima do embasamento cristalino 

(Allmendinger & Gubbels 1996). Neste caso, a área sofre uma deformação do tipo thin skinned com 

transporte tectônico predominante de E para W. Este evento gera uma trama estrutural nos litotipos da 

área orientando os minerais e gerando uma foliação penetrativa. As estruturas aproveitam o arcabouço 

estrutural nucleado nos eventos anteriores que influenciam na orientação e geometria destes elementos, 

ocorrendo também a reativação de estruturas pré-existentes além de redobramentos e inversão das 

camadas. 

6.3.4 Evento cenozoico 

Este é o evento mais recente que afeta não só as unidades da Formação Moeda na área, como 

também todos os litotipos do QF. A sua natureza é essencialmente rúptil e está associado a uma 

neotectônica cenozoica. A principal evidência deste evento na área é o grande depósito coluvionar que 

ocorre na porção noroeste, associado a estruturas nucleadas nos eventos posteriores. 
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Lipski (2002) descreve diversos depósitos sedimentares semelhantes a este em todo o QF. 

Segundo este autor a maioria são caracterizados por fluxos de detritos. Estes depósitos são nucleados e 

afetados por em três eventos distintos durante o terciário, inicialmente ocorre a gênese de grábens com 

eixo orientado predominantemente WNW-ESSE em um regime trativo NNE-SSW (D1), seguido de 

uma compressão (D2) com direções NW-SE e E-W reativando descontinuidades pré-existentes. Por fim 

ocorre um relaxamento das estruturas formadas nos eventos anteriores, e nas encaixantes as direções de 

alivio predominante seriam E-W (D3).  

Lipski (2002) conclui que as tensões na região estudada estão sobre contexto geotectônico da 

placa Sul-Americana e estes eventos estariam relacionados à deriva continental. Este evento afeta a 

Formação Moeda fraturando e falhando localmente as unidades além de recobrir alguns pontos com os 

depósitos sedimentares cenozoicos. 

6.4 MODELOS DE EVOLUÇÃO TECTÔNICA PARA A JUNÇÃO CURRAL-

MOEDA: UMA COMPARAÇÃO 

No capítulo 3 foram apresentados os principais modelos na literatura para a conformação 

geológica-estrutural da região da junção Curral - Moeda. Após a análise de parte desta área sob a ótica 

da Formação Moeda é possível correlacionar e discutir os dados obtidos com os modelos propostos. 

Dorr (1969) e Pomerene (1964) mapearam inicialmente a falha de empurrão que ocorre no flanco 

ocidental do Sinclinal Gaivotas, aqui caracterizada como uma falha e/ou ZC reversa associada a 

nucleação dos dobramentos. Segundo estes autores esta falha estaria conectada com outras estruturas 

semelhantes na porção nordeste da junção, no flanco oriental do Sinclinal da Moeda (ver figura 3.4 no 

capítulo 3). Estas estruturas representariam um grande plano de deslocamento responsável pelo 

cavalgamento das unidades da Serra da Moeda sobre as da Serra do Curral por uma distância 

desconhecida. Esta falha foi mapeada no presente trabalho, identificando uma relação da mesma com a 

nucleação dos dobramentos durante o E3, apresentando orientação semelhante aos planos axiais dos 

mesmos.  

O modelo proposto por Endo et al. (2005) apresenta geometria semelhante a reconhecida no presente 

trabalho, identificando a área como a zona de charneira redobrada de uma megaestrutura envolvendo o 

embasamento cristalino. Segundo estes autores o envolvimento do embasamento acarretaria um escape 

lateral de massas nucleando o conjunto Anticlinal Catarina e Sinclinal Gaivotas. A nítida vergência para 

W destes dobramentos caracterizada neste trabalho, dada principalmente pelos indicadores cinemáticos 

e a zona de falha relacionada a eles, descartam a hipótese da gênese dos mesmos exclusivamente pelo 

envolvimento do embasamento. 
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O notável paralelismo entre a lineação de estiramento mineral e a lineação de interseção (entre S0 e 

Sn que indica os eixos dos dobramentos) descrito em diversos outros trabalhos ao longo do Quadrilátero 

Ferrífero foram interpretados por alguns autores (eg.:Franco 2003, Fraco & Endo 2004, Endo et al. 

2005) oriundos de um mecanismo associado ao desenvolvimento de tramas lineares em zonas de 

charneiras de dobras. Esta trama é denominada de tectonito tipo “b”, uma feição típica de nappes. 

Se considerar a trama da área como de natureza tectonito tipo “b”, elementos estruturais como a Sn 

e Lest seriam nucleados na fase D1 associados ao E1 (Orogênese Transamazônica) e a geração da 

megaestrutura vergente para NW. Neste caso eles seriam basculados pela D2 e assumiriam atitudes 

muito semelhantes às notadas e assumindo pouca, ou quase nenhuma, trama durante o E3 (Orogênese 

Brasiliana).  

Porém, a simetria dos indicadores cinemáticos, impressos na foliação e nos clastos dos 

conglomerados disseminados por diversos pontos da área, atestam movimento sistemático para WNW, 

indicando forte influência de uma deformação neste sentido. Estes elementos, a lineação de estiramento 

mineral, e a foliação Sn, seriam cogenéticos. Portanto, a foliação penetrativa da área (Sn) não poderia 

estar associada a nucleação da megaestrutura antiformal F1 de vergência distinta.  

Neste caso o paralelismo entre Lest e Lint é justificado pela geometria de S0, obliqua a deformação 

D3 relacionada com gênese de Sn. O acamamento sedimentar (S0) não estaria horizontal quando a 

foliação foi impressa na área (E3), tendo sido basculado e rotacionado durante os eventos anteriores (E1 

e E3), e neste cenário assume as características geométricas e relações estruturais atuais. A lineação de 

estiramento mineral (Lest) seria interpretada como um tectonito tipo “a” associado a um evento tectônico 

de dobramento e falhamentos com vergência e transporte tectônico essencialmente para W, 

corroborando com diversos trabalhos realizados no QF (eg.: Guild 1957; Dorr 1969; Chemale et al. 

1991 e 1994, Marshak & Alkmim 1989, Alkmim & Marshak 1998) 

Os dados e modelo proposto corroboram com o trabalho de Pires (1979) e Pires et al (1993), 

apresentando uma conformação da área por uma estrutura de redobramento do Tipo 2 segundo Thiessen 

(1986) (ver capítulo 3). E, no caso do presente trabalho, associa-se a rotação para leste das estruturas 

anteriormente mencionada por Pires (1979) e Pires et al (1993) com a influência da ascensão dos 

complexos metamórficos (fase D2). Desta forma, esta movimentação seria restrita ao contato do 

Complexo Bomfim com as unidades supracrustais, configurando o arcabouço estrutural em uma posição 

distinta da proposta por Pires (1979) e Pires et al (1993).  
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Neste sentido, conforme já discutido e apresentado no item 6.3, o modelo apresentado para a porção 

oeste da junção Curral-Moeda adequa-se à proposta de Alkmim et al. (1996) e Alkmim & Marshak 

(1998). A área estudada compõe um fragmento na porção leste da grande estrutura em sela mencionada 

anteriormente por Dorr (1969) e detalhada nos trabalhos Alkmim et al. (1996) e Alkmim & Marshak 

(1998) (ver capítulo 3). Nesta região, está impressa nas unidades da Formação Moeda a primeira fase 

de deformação (D1), dada pelo posicionamento da Serra da Jangada (Figura 6.4a). Feição estrutural 

nucleada pela deformação no evento de compressão transamazônico SE-NW (E1) e parte central da zona 

de charneira da megaestrutura Anticlinal da Serra do Curral (Alkmim & Marshak 1998).  

Um segundo evento (E2), documentado na ZC normal dúctil-rúptil, ocorre durante o colapso 

orogênico transamazônico (Marshak et al. 1992, Chemale Jr. et al 1991, Alkmim & Marshak 1998). Na 

área de estudo a Formação Moeda é rotacionada pela ascensão forçada do Complexo Bonfim (Figura 

6.4b), esta estruturação é parte da porção norte do flanco oeste da megaestrutura Sinclinal da Moeda 

gerada nesta fase (Marshak et al. 1992, Chemale Jr. et al 1991).  

A estruturação principal da Formação Moeda na área encerra-se em um terceiro evento com 

transporte tectônico para WNW, gerando um conjunto de redobramentos, ZC dúcteis, falhas reversas e 

transcorrentes a região (Figura 6.4c). Este evento seria reflexo da orogênese Brasiliana uma compressão 

ESE-WNW (Chemale Jr. et al 1991, Alkmim & Marshak 1998), que imprime nas unidades supracrustais 

uma trama penetrativa com destaque para a foliação.  
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Figura 6.4 – Modelo para a evolução da Fm. Moeda na porção oeste da junção Curral-Moeda; a) Formação de 

dobras de segunda ordem (Anticlinal Jangada, Sinclinal Gaivotas e Anticlinal Catarina) na zona de charneira de 

uma estrutura maior (Anticlinal Curral) durante a compreensão SE-NW Transamazônica; b) Basculamento para 

E das estruturas pré-nucleadas devido a ascensão do Complexo Bonfim pelo desenvolvimento de domos e quilhas 

durante o Colapso orogênico Transamazônico; c) Amplificação dos dobramentos pré-nucleados e estruturação de 

conjuntos de dobras reclinadas devido ao encurtamento Brasiliano de ESSE-WNW.  

 

  

a) 

b) c) 
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CONCLUSÕES 

 

O mapeamento geológico de detalhe, e estudo estratigráfico e estrutural da Formação Moeda 

propiciou o entendimento de questões acerca da evolução tectono-estratigráfica da bacia Moeda e sua 

inversão. A seguir serão apresentadas as principais conclusões da presente investigação. 

7.1. EVOLUÇÃO TECTONO-SEDIMENTAR DA FORMAÇÃO MOEDA 

A Formação Moeda na porção noroeste do Quadrilátero Ferrífero revela características da 

evolução tectono-sedimentar das fases iniciais da bacia Minas. Através da associação de fácies e 

integração de seções estratigráficas de detalhe apresentadas neste estudo, as seguintes conclusões podem 

ser feitas: 

1) A Formação Moeda pode ser subdivida em cinco associação de fácies que materializam os 

principais estágios evolutivos desta unidade. As associações de fácies AF1 e AF2 representam sistemas 

de leques aluviais que evoluíram para planícies fluviais entrelaçadas. A AF 3 está relacionada a sistemas 

lacustres associados a marinho raso nas porções distais. Por fim, as associações de fácies AF4 e AF5 

representam planícies fluviais entrelaçadas encerradas por uma transgressão marinha no estágio final. 

2) A deposição da AF1 e AF2 foi controlada essencialmente pela acomodação tectônica na fase 

extensional. Durante a deposição da AF3 e AF4 a sedimentação ainda estaria submetida a uma certa 

instabilidade tectônica, além de ter sido influenciada também pela incursão marinha na área 

provavelmente devido a uma variação eustática. Durante a sedimentação da AF5, as estruturas 

extensionais estão inativas e a deposição é controlada basicamente pela variação eustática e a geometria 

pré-existente da bacia. 

3) As associações AF1 AF2, AF3 e a porção basal da AF4 representam o estágio rifte da bacia 

Minas. A fase de margem passiva é atingida na transição entre AF4 e AF5, onde as porções mais 

profundas estariam para sul/sudeste da área de estudo. 

4) É destacado o papel dos lineamentos estruturais de direção NEE e NWW como estruturas 

tectônicas contemporâneas à sedimentação das cinco associações de fácies. Eles foram responsáveis 

pela compartimentação da bacia Moeda em altos e baixos estruturais locais, que controlaram a área fonte 

e o espaço de acomodação dos sedimentos. Estão intimamente relacionados com os metaconglomerados 

basais da AF1, portadores de ouro e urânio, determinando a sua ocorrência e controlando a espessura 

destes pacotes 

5) Durante o fechamento da Bacia Minas e as fases deformacionais posteriores, as estruturas 

extensionais são reativadas e atuam como falhas direcionais ou transpressionais principalmente na base 

da Formação Moeda. 
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7.2.EVOLUÇÃO DO ARCABOUÇO ESTRUTURAL DA FORMAÇÃO MOEDA NA 

JUNÇÃO CURRAL-MOEDA 

A partir da investigação do arcabouço estrutural, pautada na análise descritiva e cinemática dos 

elementos e utilizando-se como guia os levantamentos estratigráficos de detalhe da Formação Moeda 

foi possível interpretar os elementos estruturais e reconstituir a história deformacional desta unidade na 

área de estudo. Desta forma as seguintes conclusões podem ser feitas: 

1) Foram identificadas três principais fases de deformação na porção oeste da junção Curral – 

Moeda, denominadas D1, D2 e D3. Posteriormente, a região sofre efeitos de uma tectônica cenozoica.  

2) A primeira fase (D1), de natureza compressional, nucleou uma megaestrutura antiformal com 

trama pouco penetrativa e vergência tectônica para NW-NNW, geneticamente relacionada ao trend das 

unidades da Serra da Jangada, segmento da Serra no Curral na área. A segunda fase (D2) imprime nos 

litotipos da Formação Moeda uma zona de cisalhamento dúctil-rúptil no contato com o Complexo 

Bonfim. A natureza desta fase de deformação foi extensional, refletindo em um plano de cisalhamento 

normal que pode ter sido reativado na fase subsequente. A terceira fase (D3) é compressional, com 

vergência W-WNW. O conjunto Anticlinal Jangada - Sinclinal Gaivotas – Anticlinal Catarina é realçado 

neste momento, onde ocorre a inversão de camadas, imprimindo nos litotipos uma foliação plano axial 

aos dobramentos reclinados e gerando zonas de cisalhamento reversas 

3) O evento D3 possui forte influência na trama e geometria do conjunto, porém esta só foi 

viabilizada pela estruturação edificada nos eventos antecedentes, registrados na Serra da Jangada (D1) 

e na zona de cisalhamento dúctil-rúptil normal (D2). Ambos são responsáveis principalmente pela 

movimentação do acamamento. Durante a fase D1 as camadas são dobradas e na fase D2 são 

rotacionadas.  

4) A natureza das fases de deformação possibilitou a correlação das mesmas com os principais 

eventos de deformação ocorridos no QF descritos em diversos trabalhos do acervo bibliográfico. A fase 

D1 estaria correlacionada a orogênese Transamazônica (E1), a D2 ao colapso orogênico 

Transamazônico (E2) e o D3 à orogênese Brasiliana (E3). 

5) As heterogeneidades e mudanças nas características da litosfera durante a estruturação e 

estabilização do Cráton São Francisco e suas margens refletem no comportamento e mudança dos estilos 

tectônicos atuantes na crosta superior. Estas características influenciam tanto na natureza do rifteamento 

Moeda, caracterizado como um rifte estreito, quanto nos estilos de encurtamento que atuaram durante 

as fases de deformação. Durante a orogênese Transamazônica prevalecem estilos de encurtamento do 

tipo thick skinned na área de estudo. Na orogênese Brasiliana o encurtamento ocorre de forma 

epidérmica, thin skinned, devido a estabilização do cráton. Apesar da atuação em uma crosta cratônica 

estável este evento tem caráter penetrativo na trama da Formação Moeda na área de estudo o que 

aparentemente não ocorre nos outros eventos. 
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6) O modelo apresentado para a porção oeste da junção Curral-Moeda adequa-se com a proposta 

de Alkmim et al. (1996) e Alkmim & Marshak (1998), onde a área estudada compõe uma parte da porção 

leste da grande estrutura em sela proposta por estes autores e mencionada anteriormente por Dorr (1969).  

7) Sugere-se a realização de uma investigações estrutural de detalhe na zona de cisalhamento 

dúctil-rúptil normal entre a Fm. Moeda e o Complexo Bonfim afim de elucidar a gênese desta estrutura.  

Aqui ela foi interpretada como associada ao evento E2 devido ao conjunto de dados analisados e a sua 

correlação com os dados existentes na literatura. Como não foram observadas relações de corte entre os 

elementos a ela associados e as estruturas da fase D3, esta estrutura pode ter sido nucleada 

posteriormente a geração das estruturas D3 ou, reativada durante os eventos sucessores a sua gênese. 

Assumindo, desta forma, outras possíveis interpretações para a sucessão dos eventos que aturam na área 

abordada.  
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ANEXO 1 - MAPA DE PONTOS PARA COLETA DE DADOS 
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mE mN

M001 598738 7779970 1338 canga Fm Caue 24/ago

M002 598790 7778667 1040 itabirito Fm Caue 24/ago

M003 602449 7773760 1036 xisto Gr Nova Lima 24/ago

M004 600327 7780545 1165 canga Fm Caue 25/ago

M005 600244 7780657 1209 canga Fm Caue 25/ago

M006 600240 7780722 1194 quartzito sericítico Fm Moeda 3 AF 4 25/ago

M007 600247 7780796 1180 filito cinza Fm Batatal 25/ago

M008 600325 7780899 1182 itabirito Fm Caue 25/ago

M009 600437 7780960 1233 canga Fm Caue 25/ago

M010 600954 7781006 1239 itabirito Fm Caue 25/ago

M011 600661 7780958 1221 itabirito Fm Caue 25/ago

M012 600746 7780843 1217 canga Fm Caue 25/ago

M013 600689 7780733 1226 solo ocre Fm Caue 25/ago

M014 600590 7780635 1230 solo arenoso 25/ago

M015 600690 7780598 1249 quartzito puro Fm Moeda 3 AF 4 25/ago

M016 600798 7780584 1222 quartzito puro Fm Moeda 3 AF 4 25/ago

M017 600882 7780528 1199 filito cinza Fm Batatal 25/ago

M018 601068 7780418 1182 quartzito cinza Fm Moeda 3 AF 4 25/ago

M019 601137 7780572 1254 filito cinza Fm Batatal 25/ago

M020 601137 7780572 1283 quartzito cinza Fm Moeda 1 AF 2 25/ago

M021 601299 7780451 1287 filito cinza Fm Batatal 25/ago

M022 601394 7780404 1298 conglomerado com seixos Fm Moeda 3 AF 4 25/ago

M023 601492 7780359 1314 conglomerado com granulos Fm Moeda 3 AF 4 25/ago

M024 601557 7780248 1320 quartzito cinza Fm Moeda 3 AF 4 25/ago

M025 600506 7777952 954 xisto avermelhado 26/ago

M026 600724 7777914 966 solo 26/ago

M027 600962 7777730 977 solo 26/ago

M028 601167 7777640 978 solo 26/ago

M029 601374 7777507 982 solo arenoso 26/ago

M030 601606 7777468 983 solo arenoso 26/ago

M031 601753 7777463 1012 solo micáceo 26/ago

M032 601856 7777463 1031 granitoide Embasamento 26/ago

M033 601889 7777490 1047 filonito Embasamento 26/ago

M034 601898 7777533 1066 quartzito avermelhado Fm Moeda 1 AF 2 26/ago

M035 601931 7777571 1083 conglomerado com granulos Fm Moeda 1/2 AF 2/3 26/ago

M036 601996 7777647 1117 conglomerado com seixos Fm Moeda 2/3 AF 3/4 26/ago

M037 602035 7777754 1129 conglomerado clasto suportado Fm Moeda 3 AF 4 26/ago

M038 602105 7777737 1146 conglomerado com seixos Fm Moeda 3 AF 4 26/ago

M039 602199 7777771 1136 quartzito puro Fm Moeda 3 AF 4,5 26/ago

M040 602295 7777817 1122 quartzito puro Fm Moeda 3 AF 4,5 26/ago

M041 602398 7777758 1117 quartzito puro Fm Moeda 3 AF 4,5 26/ago

M042 602491 7777708 1107 quartzito puro Fm Moeda 3 AF 4,5 26/ago

M043 602585 7777747 1101 quartzito puro Fm Moeda 3 AF 4,5 26/ago

M044 602657 7777678 1071 quartzito avermelhado Fm Moeda 3 AF 4 26/ago

M045 602765 7777648 1032 quartzito avermelhado Fm Moeda 3 AF 4 26/ago

M046 602881 7777708 993 quartzito avermelhado Fm Moeda 3 AF 4 26/ago

M047 602087 7777864 1146 conglomerado com seixos Fm Moeda 3 AF 4 27/ago

M048 602143 7777969 1147 conglomerado com granulos Fm Moeda 3 AF 4 27/ago

M049 602197 7778058 1146 conglomerado com granulos Fm Moeda 3 AF 4 27/ago

M050 602227 7778166 1168 quartzito puro Fm Moeda 3 AF 4,5 27/ago

M051 602246 7778273 1209 quartzito cinza Fm Moeda 3 AF 4,5 27/ago

M052 602248 7778388 1238 quartzito cinza Fm Moeda 3 AF 4,5 27/ago

M053 602296 7778384 1239 filito cinza Fm Moeda 3 AF 4,5 27/ago

M054 602176 7778461 1254 quartzito cinza Fm Moeda 3 AF 4,5 27/ago

M055 602100 7778515 1259 conglomerado clasto suportado Fm Moeda 3 AF 4 27/ago

M056 602052 7778597 1258 conglomerado clasto suportado Fm Moeda 3 AF 4 27/ago

M057 602110 7778622 1266 quartzito com granulos Fm Moeda 3 AF 4 27/ago

PLANILHA DESCRITIVA DOS DADOS LITOLÓGICOS

ANEXO 2.1

Ponto Litologia Unidades
Associação de 

Fácies
Data

Coordenadas
Altitude
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M058 602064 7778698 1244 conglomerado com seixos Fm Moeda 3 AF 4 27/ago

M059 602070 7778790 1225 conglomerado com seixos Fm Moeda 3 AF 4 27/ago

M060 602125 7777592 1152 quartzito avermelhado Fm Moeda 3 AF 4 28/ago

M061 602168 7777503 1163 quartzito avermelhado Fm Moeda 3 AF 4 28/ago

M062 602155 7777391 1169 conglomerado com seixos Fm Moeda 3 AF 4 28/ago

M063 602120 7777316 1160 conglomerado com seixos Fm Moeda 3/2 AF 4/3 28/ago

M064 602125 7777216 1157 quartzito avermelhado Fm Moeda 1 AF 2 28/ago

M065 602154 7777121 1153 quartzito puro Fm Moeda 1/3 AF 2/4 28/ago

M066 602201 7777037 1148 quartzito puro Fm Moeda 1/3 AF 2/4 28/ago

M067 602169 7776948 1131 quartzito puro Fm Moeda 1/3 AF 2/4 28/ago

M068 602137 7776863 1119 conglomerado com granulos Fm Moeda 3 AF 4 28/ago

M069 602110 7776761 1135 quartzito sericítico Fm Moeda 3/2 AF 4/3 28/ago

M070 602094 7776668 1147 quartzito cinza Fm Moeda 2 AF 3 28/ago

M071 602062 7776569 1117 quartzito sericítico Fm Moeda 2 AF 3 28/ago

M072 602077 7776469 1100 quartzito com granulos Fm Moeda 1 AF 2 28/ago

M073 602102 7776374 1098 quartzito sericítico Fm Moeda 2 AF 3 28/ago

M074 602145 7776464 1076 quartzito avermelhado Fm Moeda 3 AF 4 28/ago

M075 602202 7776531 1064 filonito Fm Moeda 2 AF 3 28/ago

M076 602317 7776489 1025 quartzito sericítico Fm Moeda 2 AF 3 28/ago

M077 602384 7776421 1006 solo 28/ago

M078 602027 7776436 1065 máfica 28/ago

M079 601968 7776531 1056 solo micáceo 28/ago

M080 601838 7776527 1031 solo Embasamento 28/ago

M081 601595 7777132 937 solo 28/ago

M082 601650 7777232 964 granitoide Embasamento 28/ago

M083 601676 7777339 983 granitoide Embasamento 28/ago

M084 599124 7778334 1031 itabirito Fm Caue 29/ago

M085 599023 7778227 993 solo 29/ago

M086 596655 7777234 1030 solo 29/ago

M087 598207 7777854 982 solo 29/ago

M088 598087 7777950 1038 solo 29/ago

M089 598217 7778006 1053 conglomerado com seixos Fm Moeda 3 AF 4 29/ago

M090 598294 7778058 1043 quartzito avermelhado Fm Moeda 3 AF 4 29/ago

M091 598406 7778133 1075 quartzito puro Fm Moeda 3 AF 4 29/ago

M092 598830 7778612 1030 solo arenoso 29/ago

M093 601368 7779126 1006 quartzito avermelhado Fm Moeda 29/ago

M094 601450 7779002 1011 solo arenoso 29/ago

M095 604849 7780090 1418 canga Fm Caue 30/ago

M096 604621 7779482 1352 quartzito avermelhado Fm Moeda 3 AF 4 30/ago

M097 604539 7779466 1346 quartzito avermelhado Fm Moeda 3 AF 4 30/ago

M098 604452 7779491 1350 quartzito sericítico Fm Moeda 2 AF 3 30/ago

M099 604386 7779457 1353 quartzito cinza  Fm Moeda 2/1 AF 3/2 30/ago

M100 604339 7779471 1360 quartzito cinza Fm Moeda 1 AF 2 30/ago

M101 604283 7779521 1375 quartzito avermelhado Fm Moeda 1 AF 2 30/ago

M102 604230 7779495 1379 quartzito avermelhado Fm Moeda 1 AF 2 30/ago

M103 604184 7779609 1373 quartzito puro Fm Moeda 1 AF 2 30/ago

M104 604104 7779652 1352 conglomerado com seixos Fm Moeda 1 AF 2/1 30/ago

M105 604072 7779647 1352 conglomerado com seixos Fm Moeda 1 AF 1 30/ago

M106 603996 7779700 1352 xisto Gr Nova Lima 30/ago

M107 603891 7779779 1348 xisto Gr Nova Lima 30/ago

M108 603895 7779853 1324 quartzito puro Fm Moeda 1 AF 2 30/ago

M109 603830 7779850 1320 quartzito avermelhado Fm Moeda 1/2 AF 2/3 30/ago

M110 605828 7778047 1406 solo argiloso Fm Batatal 31/ago

M111 605764 7777834 1378 quartzito cinza Fm Moeda 3 AF 4 31/ago

M112 605680 7777788 1358 quartzito avermelhado Fm Moeda 3 AF 4 31/ago

M113 605671 7777725 1360 quartzito avermelhado Fm Moeda 3 AF 4 31/ago

M114 605603 7777636 1316 quartzito avermelhado Fm Moeda 2/1 AF 3/2 31/ago

M115 605535 7777728 1285 quartzito avermelhado Fm Moeda 1 AF 2 31/ago

M116 605470 7777802 1269 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M117 605383 7777850 1282 xisto Gr Nova Lima 31/ago
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M118 605337 7777919 1299 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M119 605244 7777975 1293 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M120 605123 7778017 1292 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M121 604979 7778098 1289 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M122 604861 7778094 1266 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M123 604645 7778076 1242 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M124 604589 7778048 1234 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M125 604480 7778034 1219 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M126 604381 7778049 1189 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M127 604262 7778045 1170 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M128 604130 7778029 1147 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M129 604021 7777998 1109 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M130 603776 7777835 1095 xisto Gr Nova Lima 31/ago

M131 603551 7777761 1031 xisto verde 31/ago

M132 603449 7777717 1017 xisto verde 31/ago

M133 603351 7777717 1003 xisto verde 31/ago

M134 603234 7777771 1003 xisto verde 31/ago

M135 603083 7777757 999 xisto verde 31/ago

M136 603004 7777782 1006 quartzito puro Fm Moeda 1 AF 2 31/ago

M137 602925 7777739 1023 quartzito puro Fm Moeda 1 AF 2 31/ago

M138 602921 7777612 1004 formação ferrífera bandada Gr Nova Lima 31/ago

M139 606254 7777825 1495 canga Fm Caue 27/set

M140 606126 7776254 1456 canga Fm Caue 27/set

M141 605999 7775249 1464 filito Fm Batatal 27/set

M142 605888 7775047 1462 quartzito sericitico Fm Moeda 3 AF 4 27/set

M143 605873 7774369 1444 solo arenoso Fm Moeda 2 AF 3 27/set

M144 605543 7774061 1434 quartzito avermelhado Fm Moeda 1 AF 2 27/set

M145 605275 7773575 1334 xisto Gr Nova Lima 27/set

M146 605349 7773566 1348 xisto Fm Moeda 1 AF 1/2 27/set

M147 605364 7773552 1349 conglomerado clasto suportado Fm Moeda 1 AF 2 27/set

M148 605398 7773534 1363 quartzito sericitico Fm Moeda 1 AF 2 27/set

M149 605443 7773629 1378 quartzito com granulos Fm Moeda 1 AF 2 27/set

M150 605612 7774269 1446 solo ferruginoso 27/set

M151 605602 7774362 1445 quartzito cinza Fm Moeda 2 AF 3 27/set

M152 601740 7777472 1012 granitoide Embasamento 28/set

M153 601888 7777481 1052 granitoide Embasamento 28/set

M154 601899 7777514 1051 quartzito com granulos Fm Moeda 1 AF 2 28/set

M155 601929 7777577 1103 quartzito avermelhado Fm Moeda 1 AF 2 28/set

M156 601996 7777659 1114 xisto Fm Moeda 2 AF 3 28/set

M157 602021 7777741 1131 conglomerado com seixos Fm Moeda 3 AF 4 28/set

M158 602130 7777746 1139 conglomerado com seixos Fm Moeda 3 AF 4 28/set

M159 602235 7777766 1139 quartzito puro Fm Moeda 3 AF 4 28/set

M160 602312 7777767 1129 quartzito sericitico Fm Moeda 3 AF 4 28/set

M161 602386 7777721 1119 quartzito vermelho Fm Moeda 3 AF 4 28/set

M162 602569 7777750 1107 quartzito cinza Fm Moeda 2 AF 3 28/set

M163 602652 7777681 1080 conglomerado com seixos Fm Moeda 3 AF 4 28/set

M164 602802 7777652 1015 conglomerado com seixos Fm Moeda 3 AF 4 28/set

M165 602887 7777688 982 conglomerado com seixos Fm Moeda 3 AF 4 28/set

M166 605902 7774940 1459 quartzito sericitico Fm Moeda 3 AF 4 29/set

M167 605915 7774835 1453 quartzito sericitico Fm Moeda 3/2 AF 3/4 29/set

M168 605862 7774716 1474 quartzito cinza Fm Moeda 3/2 AF 3/4 29/set

M169 605777 7774627 1468 conglomerado clasto suportado Fm Moeda 3/2 AF 3/4 29/set

M170 605597 7774547 1434 quartzito avermelhado Fm Moeda 1 AF 2 29/set

M171 605613 7773884 1442 solo ferruginoso 29/set

M172 605519 7773658 1405 quartzito avermelhado Fm Moeda 1 AF 2 29/set

M173 605577 7773739 1427 quartzito cinza Fm Moeda 1 AF 2 29/set

M174 605700 7773712 1443 quartzito cinza Fm Moeda 1 AF 2 29/set

M175 605787 7773731 1441 quartzito branco Fm Moeda 3 AF 4 29/set

M176 605856 7773786 1428 quartzito branco Fm Moeda 3 AF 4 29/set

M177 605898 7773940 1422 quartzito branco Fm Moeda 3 AF 4 29/set
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M178 605946 7774099 1415 filito Fm Batatal 29/set

M179 606041 7774104 1409 canga Fm Caue 29/set

M180 605331 7778171 1365 xisto Gr Nova Lima 30/set

M181 605427 7778143 1373 xisto Gr Nova Lima 30/set

M181 605427 7778143 1373 quartzito milonitizado Fm Moeda 1 AF 1 30/set

M182 605452 7778181 1395 quartzito branco Fm Moeda 1 AF 2 30/set

M183 605484 7778206 1434 quartzito cinza Fm Moeda 1 AF 2 30/set

M184 605545 7778169 1439 quartzito cinza Fm Moeda 1 AF 2 30/set

M185 605563 7778153 1439 quartzito cinza Fm Moeda 1 AF 2 31/out

M186 605595 7778102 1428 quartzito avermelhado Fm Moeda 1 AF 2 31/out

M187 605635 7778099 1423 quartzito cinza Fm Moeda 1 AF 2 31/out

M188 605658 7778117 1423 quartzito sericitico Fm Moeda 3 AF 4 31/out

M189 605583 7778274 1425 conglomerado clasto suportado Fm Moeda 3 AF 4 31/out

M190 605948 7777549 1464 solo ferruginoso Fm Caue 01/nov

M191 605810 7776835 1460 solo ferruginoso Fm Caue 01/nov

M192 605684 7776822 1455 quartzito branco Fm Moeda 3 AF 4 01/nov

M193 605603 7776853 1477 quartzito avermelhado Fm Moeda 3 AF 4 01/nov

M194 605557 7776922 1482 conglomerado clasto suportado Fm Moeda 2/3 AF 4/3 01/nov

M195 605458 7776925 1495 quartzito sericitico Fm Moeda 2 AF 3 01/nov

M196 605420 7777023 1472 quartzito avermelhado Fm Moeda 1 AF 2 01/nov

M197 605355 7777155 1422 conglomerado clasto suportado Fm Moeda 1 AF 1/2 01/nov

M198 605465 7777123 1468 quartzito branco Fm Moeda 3 AF 4 01/nov

M199 605508 7777208 1431 quartzito branco Fm Moeda 3 AF 4 01/nov

M200 605546 7777345 1391 quartzito sericitico Fm Moeda 3 AF 4 01/nov

M201 605908 7775180 1453 filito Fm Batatal 02/nov

M202 605829 7775079 1457 quartzito cinza Fm Moeda 3 AF 4 02/nov

M203 605726 7775211 1463 quartzito cinza Fm Moeda 3 AF 4 02/nov

M204 605614 7775166 1482 conglomerado clasto suportado Fm Moeda 3/2 AF 4/3 02/nov

M205 605529 7775147 1477 quartzito cinza Fm Moeda 2 AF 3 02/nov

M206 605431 7775234 1457 quartzito sericitico Fm Moeda 2/1 AF 3/2 02/nov

M207 605322 7775187 1423 quartzito sericitico Fm Moeda 1 AF 2 02/nov

M208 605224 7775207 1405 quartzito branco Fm Moeda 1 AF 2 02/nov

M209 605193 7775320 1394 xisto Gr Nova Lima 02/nov

M210 605195 7775163 1221 conglomerado clasto suportado Fm Moeda 1 AF 2/1 02/nov

M211 605876 7777570 1451 filito Fm Batatal 03/nov

M212 605777 7777634 1418 quartzito cinza Fm Moeda 3/2 AF 4/3 03/nov

M213 605676 7777648 1363 quartzito branco Fm Moeda 1 AF 2 03/nov

M214 605597 7777685 1300 quartzito cinza Fm Moeda 1 AF 2 03/nov

M215 605545 7777713 1285 xisto Gr Nova Lima 03/nov

M216 605541 7777485 1317 xisto Gr Nova Lima 03/nov

M217 605630 7777480 1344 quartzito branco Fm Moeda 2 AF 3 03/nov

M218 605690 7777391 1365 quartzito cinza Fm Moeda 3 AF 4 03/nov

M219 605813 7777303 1410 filito Fm Batatal 03/nov

M220 604622 7779538 1348 solo ferruginoso Fm Caue 04/nov

M221 604605 7779512 1346 solo ocre 04/nov

M222 604613 7779482 1351 quartzito vermelho Fm Moeda 3 AF 4 04/nov

M223 604511 7779487 1346 quartzito cinza Fm Moeda 3/2 AF 4/3 04/nov

M224 604368 7779480 1360 quartzito cinza Fm Moeda 2/1 AF 3/2 04/nov

M225 604247 7779530 1390 quartzito cinza Fm Moeda 1 AF 2 04/nov

M226 604131 7779637 1351 quartzito sericitico Fm Moeda 1 AF 2 04/nov

M227 604081 7779656 1342 conglomerado clasto suportado Gr Nova Lima AF 1 04/nov

M228 604572 7779409 1347 conglomerado Fm Moeda 3 AF 4 13/fev

M229 604410 7779453 1349 metapelito Fm Moeda 2 AF 3 13/fev

M230 604226 7779550 1378 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 13/fev

M231 604010 7779758 1331 xisto Gr. Nova Lima 13/fev

M232 603892 7779865 1314 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 13/fev

M233 603842 7779926 1300 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 13/fev

M234 603829 7779851 1312 quartzito impuro Fm Moeda 2 AF 3 13/fev

M235 603762 7779707 1303 conglomerado Fm Moeda 1 AF 2/1 13/fev

M236 604712 7779708 1361 filito Fm Batatal 13/fev
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M237 601879 7777478 1047 filonito Embasamento 14/fev

M238 601898 7777514 1057 conglomerado Fm Moeda 1 AF 2 14/fev

M239 601940 7777569 1085 conglomerado Fm Moeda 1 AF 2 14/fev

M240 601949 7777591 1092 metapelito Fm Moeda 2 AF 3 14/fev

M241 conglomerado Fm Moeda 3 AF 4 14/fev

M242 602141 7777839 1141 conglomerado Fm Moeda 3 AF 4 14/fev

M243 602141 7777676 1077 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 14/fev

M244 602888 7777695 979 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 14/fev

M245 601993 7777648 1111 máfica 14/fev

M246 605111 7778727 1434 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 27/mar

M247 605019 7778769 1437 metasiltito Fm Moeda 2 AF 3 27/mar

M248 604941 7778785 1400 conglomerado Fm Moeda 3 AF 4 27/mar

M249 604850 7778839 1361 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 27/mar

M250 604759 7778848 1357 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 27/mar

M251 604668 7778824 1347 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 27/mar

M252 604880 7778915 1335 quartzito impuro Fm Moeda 2 AF 3 27/mar

M253 604955 7778957 1372 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 27/mar

M254 605206 7778811 1434 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 27/mar

M255 601338 7773238 1024 encoberto solo 28/mar

M256 602172 7773552 1092 xisto Gr Nova Lima 28/mar

M257 602756 7773684 1120 xisto Gr Nova Lima 28/mar

M258 603375 7773768 1117 xisto Gr Nova Lima 28/mar

M260 604323 7773545 1197 xisto Gr Nova Lima 28/mar

M261 599149 7778467 1040 canga cenozoico 29/mar

M262 599098 7778550 1037 canga cenozoico 29/mar

M263 5999048 7778577 1047 canga cenozoico 29/mar

M264 598983 7778476 1034 canga cenozoico 29/mar

M265 598979 7778416 1040 quarzito Fm Moeda 2 AF 3 29/mar

M266 599016 7778550 1015 metapelito Fm Moeda 2 AF 3 29/mar

M267 598994 7778249 1000 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 29/mar

M268 598928 7778161 997 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 29/mar

M269 598886 7778112 998 encoberto solo 29/mar

M270 598890 7777812 953 canga cenozoico 29/mar

M271 598908 7777716 932 encoberto solo 29/mar

M272 599516 7777917 986 canga cenozoico 29/mar

M273 598776 7778385 1086 canga solo 29/mar

M274 598712 7778466 1061 encoberto solo 29/mar

M275 598847 7778477 1046 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 29/mar

M276 598879 7778434 1041 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 29/mar

M277 602278 7777673 1144 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 30/mar

M278 602382 7777651 1125 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 30/mar

M279 602520 7777617 1100 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 30/mar

M280 602640 7777620 1085 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 30/mar

M281 602868 7777773 1008 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 30/mar

M282 602908 7777874 1012 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 30/mar

M283 602892 7777935 1017 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 30/mar

M284 602819 7778015 1010 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 30/mar

M285 605492 7776784 1489 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 31/mar

M286 605559 7776637 1483 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 31/mar

M287 605507 7776517 1477 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 31/mar

M288 605502 7776455 1469 quartzito Fm Moeda 2 AF 3 31/mar

M289 605537 7776374 1451 quartzito Fm Moeda 2 AF 3 31/mar

M290 605552 7776225 1407 quartzito Fm Moeda 2 AF 3 31/mar

M291 605586 7776100 1369 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 31/mar

M292 605550 7776019 1340 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 31/mar

M293 605627 7775986 1349 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 31/mar

M294 605729 7776019 1375 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 31/mar

M295 605794 7776010 1411 quartzito Fm Moeda 2 AF 3 31/mar

M296 605877 7775990 1431 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 31/mar

M297 605905 7776042 1438 filito Fm Batatal 31/mar
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M298 604962 7775150 1401 xisto Gr Nova Lima 01/abr

M299 604802 7775092 1402 xisto Gr Nova Lima 01/abr

M300 604391 7775010 1353 xisto Gr Nova Lima 01/abr

M301 604047 7775049 1315 xisto Gr Nova Lima 01/abr

M302 603918 7775111 1290 xisto Gr Nova Lima 01/abr

M303 603636 7775295 1218 xisto Gr Nova Lima 01/abr

M304 603255 7775285 1161 xisto Gr Nova Lima 01/abr

M305 602967 7775573 1137 xisto Gr Nova Lima 01/abr

M306 602794 7775763 1101 xisto Gr Nova Lima 01/abr

M307 602663 7775492 11057 encoberto solo 01/abr

M308 602628 7775922 11062 xisto Gr Nova Lima 01/abr

M309 602527 7776088 1028 encoberto solo 01/abr

M310 602451 7776156 1006 encoberto solo 01/abr

M311 602382 7776149 972 xisto verde Gr Nova Lima 01/abr

M312 602491 7776258 984 xisto verde Gr Nova Lima 01/abr

M313 602317 7776485 1038 quartzito Fm Moeda 2 01/abr

M314 602230 7776540 1045 quartzito Fm Moeda 2 AF 3 01/abr

M315 602090 7776366 1087 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 01/abr

M316 602058 7776374 1082 filonito Embasamento 01/abr

M317 601321 7781236 1366 canga Fm Cauê 02/abr

M318 601509 7780665 1282 encoberto Fm Cauê 02/abr

M319 601564 7780483 1322 encoberto Fm Batatal 02/abr

M320 601584 7780159 1310 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 02/abr

M321 601741 7779983 1317 filito Fm Batatal 02/abr

M322 601825 7779919 1313 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 02/abr

M323 601906 7779785 1305 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 02/abr

M324 601956 7779598 1328 quartzito Fm Moeda 2 AF 3 02/abr

M325 601939 7779494 1339 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 02/abr

M326 601976 7779414 1317 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 02/abr

M327 602118 7779356 1277 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 02/abr

M328 602118 7779244 1273 quartzito Fm Moeda 2 AF 3 02/abr

M329 602131 7779133 1245 conglomerado Fm Moeda 1 AF 2 02/abr

M330 601963 7779118 1217 quartzito Fm Moeda 2 AF 3 02/abr

M331 601966 7779001 1209 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 02/abr

M332 601972 7778851 1190 quartzito Fm Moeda 1 AF 2 02/abr

M333 602089 7778536 1260 conglomerado Fm Moeda 1 AF 2 02/abr

M334 602244 7778083 1157 quartzito Fm Moeda 3 AF 4 02/abr

M335 601220 7777650 978 voçoroca Embasamento 02/abr

M336 600828 7777806 970 encoberto Embasamento 02/abr

M337 600628 7777879 966 encoberto Embasamento 02/abr

Página 6 de 6



ANEXO 2.2

mE mN

M003 602449 7773760 1036 S1 128 42 xisto 24/08/2016

M003 602449 7773760 1036 S1 125 21 xisto 24/08/2016

M003 602449 7773760 1036 Sn 111 5 xisto 24/08/2016

M006 600240 7780722 1194 S1 151 70 quartzito 25/08/2016

M007 600247 7780796 1180 S1 139 78 filito 25/08/2016

M007 600247 7780796 1180 S0 134 78 itabirito 25/08/2016

M007 600247 7780796 1180 S1 330 82 itabirito 25/08/2016

M011 600661 7780958 1221 S1 167 47 itabirito 25/08/2016

M015 600690 7780598 1249 Sn 170 64 quartzito 25/08/2016

M015 600690 7780598 1249 Leixo 40 50 quartzito 25/08/2016

M016 600798 7780584 1222 S0 280 26 quartzito 25/08/2016

M016 600798 7780584 1222 Sn 290 23 quartzito 25/08/2016

M016 600798 7780584 1222 S1 145 57 quartzito 25/08/2016

M016 600798 7780584 1222 Leixo 217 11 quartzito 25/08/2016

M017 600882 7780528 1199 S1 115 53 filito 25/08/2016

M017 600882 7780528 1199 Lcren 73 46 filito 25/08/2016

M018 601068 7780418 1182 S1 130 74 quartzito 25/08/2016

M018 601068 7780418 1182 Lint 55 30 quartzito 25/08/2016

M018 601068 7780418 1182 S0 155 61 quartzito 25/08/2016

M018 601068 7780418 1182 S1 125 52 quartzito 25/08/2016

M018 601068 7780418 1182 Lint 70 44 quartzito 25/08/2016

M018 601068 7780418 1182 Fratura 185 70 quartzito 25/08/2016

M018 601068 7780418 1182 Fratura 163 90 quartzito 25/08/2016

M019 601137 7780572 1254 S1 120 38 filito 25/08/2016

M021 601299 7780451 1287 Lcren 70 18 filito 25/08/2016

M021 601299 7780451 1287 Sn 360 25 filito 25/08/2016

M021 601299 7780451 1287 S1 112 45 quartzito 25/08/2016

M023 601492 7780359 1314 S0 65 21 quartzito 25/08/2016

M023 601492 7780359 1314 S1 66 35 quartzito 25/08/2016

M023 601492 7780359 1314 S0 61 15 metaconglomerado 25/08/2016

M024 601557 7780248 1320 S0 113 37 quartzito 25/08/2016

M024 601557 7780248 1320 S0 112 33 quartzito 25/08/2016

M024 601557 7780248 1320 S1 55 36 quartzito 25/08/2016

M024 601557 7780248 1320 S1 74 25 quartzito 25/08/2016

M025 600506 7777952 954 Sn 125 62 xisto 26/08/2016

M032 601856 7777463 1031 Sn 290 40 granitoide 26/08/2016

M032 601856 7777463 1031 Sn 290 36 granitoide 26/08/2016

M033 601889 7777490 1047 S1 57 39 clorita xisto 26/08/2016

M033 601889 7777490 1047 S1 63 34 clorita xisto 26/08/2016

M034 601898 7777533 1066 S1 100 78 metaconglomerado 26/08/2016

M034 601898 7777533 1066 S1 110 66 metaconglomerado 26/08/2016

M034 601898 7777533 1066 S0 65 63 metaconglomerado 26/08/2016

M035 601931 7777571 1083 S1 82 75 metaconglomerado 26/08/2016

M035 601931 7777571 1083 S1 85 71 metaconglomerado 26/08/2016

M035 601931 7777571 1083 S1 90 70 metaconglomerado 26/08/2016

M035 601931 7777571 1083 S0 52 54 metaconglomerado 26/08/2016

M035 601931 7777571 1083 S1 90 80 metaconglomerado 26/08/2016

M035 601931 7777571 1083 Veio 87 75 quartzo 26/08/2016

M036 601996 7777647 1117 S1 98 90 máfica 26/08/2016

M036 601996 7777647 1117 S0 100 82 metaconglomerado 26/08/2016

M036 601996 7777647 1117 S1 100 82 metaconglomerado 26/08/2016

M037 602035 7777754 1129 S1 110 76 metaconglomerado 26/08/2016

M037 602035 7777754 1129 S0 100 74 metaconglomerado 26/08/2016

M037 602035 7777754 1129 S0 90 70 quartzito 26/08/2016

M038 602105 7777737 1146 S1 105 68 metaconglomerado 26/08/2016

M038 602105 7777737 1146 S0 115 70 metaconglomerado 26/08/2016

M038 602105 7777737 1146 S0 110 65 metaconglomerado 26/08/2016

M038 602105 7777737 1146 S0 110 60 metaconglomerado 26/08/2016

M038 602105 7777737 1146 S0 109 61 metaconglomerado 26/08/2016

M039 602199 7777771 1136 S0 125 60 quartzito 26/08/2016

M039 602199 7777771 1136 S1 110 70 quartzito 26/08/2016

M039 602199 7777771 1136 S0 107 46 quartzito 26/08/2016

M039 602199 7777771 1136 S1 126 53 quartzito 26/08/2016

M039 602199 7777771 1136 Lint 49 23 quartzito 26/08/2016

M039 602199 7777771 1136 S1 124 66 quartzito 26/08/2016

Litologia Data
Coordendas

Altitude

PLANILHA DESCRITIVA DOS DADOS ESTRUTURAIS

Ponto Estrutura dip dir dip trend plunge
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M039 602199 7777771 1136 Fratura 186 67 quartzito 26/08/2016

M040 602295 7777817 1122 S0 135 61 quartzito 26/08/2016

M040 602295 7777817 1122 S0 112 60 quartzito 26/08/2016

M041 602398 7777758 1117 S0 120 58 quartzito 26/08/2016

M041 602398 7777758 1117 S1 107 58 quartzito 26/08/2016

M042 602491 7777708 1107 S1 113 64 quartzito 26/08/2016

M042 602491 7777708 1107 S1 113 67 quartzito 26/08/2016

M043 602585 7777747 1101 S1 105 75 quartzito 26/08/2016

M044 602657 7777678 1071 S1 113 50 quartzito 26/08/2016

M044 602657 7777678 1071 S0 120 55 quartzito 26/08/2016

M045 602765 7777648 1032 S1 126 56 quartzito 26/08/2016

M045 602765 7777648 1032 S0 120 50 quartzito 26/08/2016

M046 602881 7777708 993 S0 120 65 quartzito 26/08/2016

M046 602881 7777708 993 S1 119 40 quartzito 26/08/2016

M046 602881 7777708 993 S1 105 40 quartzito 26/08/2016

M046 602881 7777708 993 S0 116 65 quartzito 26/08/2016

M046 602881 7777708 993 S0 111 66 quartzito 26/08/2016

M047 602087 7777864 1146 S1 115 74 metaconglomerado 27/08/2016

M047 602087 7777864 1146 S0 115 62 metaconglomerado 27/08/2016

M047 602087 7777864 1146 S1 114 68 metaconglomerado 27/08/2016

M047 602087 7777864 1146 S0 85 40 metaconglomerado 27/08/2016

M047 602087 7777864 1146 S1 112 67 metaconglomerado 27/08/2016

M047 602087 7777864 1146 S0 90 53 metaconglomerado 27/08/2016

M047 602087 7777864 1146 Lint 114 54 metaconglomerado 27/08/2016

M047 602087 7777864 1146 Lint 68 50 metaconglomerado 27/08/2016

M047 602087 7777864 1146 Lint 85 62 metaconglomerado 27/08/2016

M048 602143 7777969 1147 S1 120 70 metaconglomerado 27/08/2016

M048 602143 7777969 1147 S0 105 58 metaconglomerado 27/08/2016

M048 602143 7777969 1147 S1 119 69 metaconglomerado 27/08/2016

M048 602143 7777969 1147 S0 105 56 metaconglomerado 27/08/2016

M048 602143 7777969 1147 Veio 20 80 quartzo 27/08/2016

M049 602197 7778058 1146 S0 113 54 metaconglomerado 27/08/2016

M049 602197 7778058 1146 S0 90 48 metaconglomerado 27/08/2016

M049 602197 7778058 1146 S0 114 48 metaconglomerado 27/08/2016

M049 602197 7778058 1146 S1 104 64 metaconglomerado 27/08/2016

M049 602197 7778058 1146 S1 110 63 metaconglomerado 27/08/2016

M050 602227 7778166 1168 S0 80 37 quartzito 27/08/2016

M050 602227 7778166 1168 S0 86 35 quartzito 27/08/2016

M050 602227 7778166 1168 S1 103 48 quartzito 27/08/2016

M051 602246 7778273 1209 Fratura 225 75 quartzito 27/08/2016

M051 602246 7778273 1209 S0 110 48 quartzito 27/08/2016

M051 602246 7778273 1209 S1 137 68 quartzito 27/08/2016

M052 602248 7778388 1238 S1 113 55 quartzito 27/08/2016

M052 602248 7778388 1238 S0 85 55 quartzito 27/08/2016

M052 602248 7778388 1238 S0 109 55 quartzito 27/08/2016

M053 602296 7778384 1239 S1 113 55 quartzito 27/08/2016

M053 602296 7778384 1239 S0 85 55 quartzito 27/08/2016

M053 602296 7778384 1239 S0 109 55 quartzito 27/08/2016

M054 602176 7778461 1254 S1 90 50 quartzito 27/08/2016

M055 602100 7778515 1259 S1 115 58 metaconglomerado 27/08/2016

M055 602100 7778515 1259 S0 88 51 metaconglomerado 27/08/2016

M055 602100 7778515 1259 S0 94 49 metaconglomerado 27/08/2016

M055 602100 7778515 1259 Lint 71 44 metaconglomerado 27/08/2016

M055 602100 7778515 1259 Lint 66 44 metaconglomerado 27/08/2016

M055 602100 7778515 1259 S1 110 50 metaconglomerado 27/08/2016

M055 602100 7778515 1259 S0 97 43 metaconglomerado 27/08/2016

M056 602052 7778597 1258 S1 109 57 metaconglomerado 27/08/2016

M056 602052 7778597 1258 S0 112 40 metaconglomerado 27/08/2016

M058 602064 7778698 1244 S1 122 54 metaconglomerado 27/08/2016

M058 602064 7778698 1244 S0 95 45 metaconglomerado 27/08/2016

M059 602070 7778790 1225 S1 85 61 metaconglomerado 27/08/2016

M059 602070 7778790 1225 S0 120 63 metaconglomerado 27/08/2016

M060 602125 7777592 1152 S1 110 72 quartzito 28/08/2016

M060 602125 7777592 1152 S1 103 64 quartzito 28/08/2016

M060 602125 7777592 1152 S0 105 54 quartzito 28/08/2016

M061 602168 7777503 1163 S1 97 65 quartzito 28/08/2016

M061 602168 7777503 1163 S0 97 48 quartzito 28/08/2016

M062 602155 7777391 1169 S1 115 57 metaconglomerado 28/08/2016
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M062 602155 7777391 1169 S0 95 41 metaconglomerado 28/08/2016

M063 602120 7777316 1160 S1 120 63 quartzito 28/08/2016

M063 602120 7777316 1160 S0 130 35 quartzito 28/08/2016

M063 602120 7777316 1160 S1 100 67 quartzito 28/08/2016

M063 602120 7777316 1160 S0 100 52 quartzito 28/08/2016

M064 602125 7777216 1157 S1 95 59 quartzito 28/08/2016

M064 602125 7777216 1157 S0 105 42 quartzito 28/08/2016

M065 602154 7777121 1153 S1 102 54 quartzito 28/08/2016

M065 602154 7777121 1153 S0 117 46 quartzito 28/08/2016

M066 602201 7777037 1148 S1 103 65 quartzito 28/08/2016

M066 602201 7777037 1148 S0 100 52 quartzito 28/08/2016

M067 602169 7776948 1131 S1 110 55 quartzito 28/08/2016

M067 602169 7776948 1131 Lint 96 55 quartzito 28/08/2016

M068 602137 7776863 1119 S1 115 57 metaconglomerado 28/08/2016

M068 602137 7776863 1119 S1 98 55 metaconglomerado 28/08/2016

M069 602110 7776761 1135 S0 87 44 quartzito 28/08/2016

M069 602110 7776761 1135 S1 87 64 quartzito 28/08/2016

M070 602094 7776668 1147 S0 67 70 quartzito 28/08/2016

M070 602094 7776668 1147 S1 90 60 quartzito 28/08/2016

M072 602077 7776469 1100 S0 92 34 quartzito 28/08/2016

M072 602077 7776469 1100 S1 102 56 quartzito 28/08/2016

M074 602145 7776464 1076 S0 80 65 quartzito 28/08/2016

M075 602202 7776531 1064 Sn 87 70 máfica 28/08/2016

M075 602202 7776531 1064 Sn 83 20 máfica 28/08/2016

M075 602202 7776531 1064 S1 75 40 quartzito 28/08/2016

M076 602317 7776489 1025 S1 55 55 quartzito 28/08/2016

M089 598217 7778006 1053 S1 52 55 quartzito 29/08/2016

M089 598217 7778006 1053 S0 40 62 quartzito 29/08/2016

M089 598217 7778006 1053 S0 55 54 quartzito 29/08/2016

M089 598217 7778006 1053 S0 75 43 quartzito 29/08/2016

M089 598217 7778006 1053 S0 132 51 metaconglomerado 29/08/2016

M089 598217 7778006 1053 Lest 83 51 metaconglomerado 29/08/2016

M090 598294 7778058 1043 S1 70 58 quartzito 29/08/2016

M090 598294 7778058 1043 S0 75 40 quartzito 29/08/2016

M090 598294 7778058 1043 Lint 80 45 quartzito 29/08/2016

M091 598406 7778133 1075 S0 40 65 quartzito 29/08/2016

M091 598406 7778133 1075 S1 58 55 quartzito 29/08/2016

M091 598406 7778147 1075 S0 80 55 quartzito 29/08/2016

M091 598406 7778147 1075 S1 85 50 quartzito 29/08/2016

M096 604621 7779482 1352 S1 105 39 quartzito 30/08/2016

M096 604621 7779482 1352 S0 90 39 quartzito 30/08/2016

M096 604621 7779482 1352 S0 90 32 quartzito 30/08/2016

M096 604621 7779482 1352 S1 95 40 quartzito 30/08/2016

M097 604539 7779466 1346 S1 106 34 quartzito 30/08/2016

M097 604539 7779466 1346 S1 106 40 quartzito 30/08/2016

M097 604539 7779466 1346 S1 90 44 quartzito 30/08/2016

M097 604539 7779466 1346 S0 87 41 quartzito 30/08/2016

M098 604452 7779491 1350 S0 97 43 quartzito 30/08/2016

M098 604452 7779491 1350 S1 89 35 quartzito 30/08/2016

M098 604452 7779491 1350 S1 97 43 quartzito 30/08/2016

M098 604452 7779491 1350 S0 89 35 quartzito 30/08/2016

M099 604386 7779457 1353 S1 98 52 quartzito 30/08/2016

M100 604339 7779471 1360 S0 88 43 quartzito 30/08/2016

M100 604339 7779471 1360 S0 81 41 quartzito 30/08/2016

M100 604339 7779471 1360 S1 110 47 quartzito 30/08/2016

M100 604339 7779471 1360 S1 113 49 quartzito 30/08/2016

M100 604339 7779471 1360 Lint 96 40 quartzito 30/08/2016

M100 604339 7779471 1360 Lint 85 41 quartzito 30/08/2016

M102 604230 7779495 1379 S1 143 49 quartzito 30/08/2016

M102 604230 7779495 1379 S0 105 40 quartzito 30/08/2016

M102 604230 7779495 1379 Lint 90 40 quartzito 30/08/2016

M103 604184 7779609 1373 S1 108 52 quartzito 30/08/2016

M103 604184 7779609 1373 S0 83 38 quartzito 30/08/2016

M103 604184 7779609 1373 S0 90 58 quartzito 30/08/2016

M104 604104 7779652 1352 S1 132 50 metaconglomerado 30/08/2016

M104 604104 7779652 1352 S0 109 36 metaconglomerado 30/08/2016

M106 603996 7779700 1352 S1 118 33 xisto 30/08/2016

M106 603996 7779700 1352 S1 93 33 xisto 30/08/2016
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M106 603996 7779700 1352 Sn 58 46 xisto 30/08/2016

M108 603895 7779853 1324 S0 73 54 quartzito 30/08/2016

M108 603895 7779853 1324 S0 73 53 quartzito 30/08/2016

M108 603895 7779853 1324 S1 50 52 quartzito 30/08/2016

M108 603895 7779853 1324 S1 50 49 quartzito 30/08/2016

M108 603895 7779853 1324 Lint 110 56 quartzito 30/08/2016

M108 603895 7779853 1324 Sveio 104 45 quartzo 30/08/2016

M109 603830 7779850 1320 S0 107 30 quartzito 30/08/2016

M109 603830 7779850 1320 S1 74 38 quartzito 30/08/2016

M111 605764 7777834 1378 S0 120 53 quartzito 31/08/2016

M111 605764 7777834 1378 S1 95 50 quartzito 31/08/2016

M112 605680 7777788 1358 S1 110 40 quartzito 31/08/2016

M112 605680 7777788 1358 S1 105 45 quartzito 31/08/2016

M112 605680 7777788 1358 S0 74 28 quartzito 31/08/2016

M112 605680 7777788 1358 S1 100 43 quartzito 31/08/2016

M112 605680 7777788 1358 S0 105 43 quartzito 31/08/2016

M113 605871 7777725 1360 S0 103 35 quartzito 31/08/2016

M113 605871 7777725 1360 S0 103 42 quartzito 31/08/2016

M113 605871 7777725 1360 S1 155 40 quartzito 31/08/2016

M113 605671 7777725 1360 S1 132 37 quartzito 31/08/2016

M113 605871 7777725 1360 S1 134 50 quartzito 31/08/2016

M113 605871 7777725 1360 Lint 123 32 quartzito 31/08/2016

M114 605603 7777636 1316 S0 115 39 quartzito 31/08/2016

M116 605470 7777802 1269 S0 114 58 quartzito 31/08/2016

M116 605470 7777802 1269 S1 132 66 quartzito 31/08/2016

M118 605337 7777919 1299 S1 75 45 xisto 31/08/2016

M119 605244 7777975 1293 S1 88 55 xisto 31/08/2016

M119 605244 7777975 1293 S1 98 55 xisto 31/08/2016

M119 605244 7777975 1293 Sn 118 62 xisto 31/08/2016

M120 605123 7778017 1292 S1 87 69 xisto 31/08/2016

M120 605123 7778017 1292 Sn 112 52 xisto 31/08/2016

M121 604979 7778098 1289 S1 74 49 xisto 31/08/2016

M122 604861 7778094 1266 S1 95 57 xisto 31/08/2016

M122 604861 7778094 1266 Sn 117 57 xisto 31/08/2016

M122 604861 7778094 1266 Lest 117 30 xisto 31/08/2016

M123 604645 7778076 1242 S1 95 79 xisto 31/08/2016

M123 604645 7778076 1242 Sn 116 67 xisto 31/08/2016

M124 604589 7778048 1234 Leixo 157 61 xisto 31/08/2016

M124 604589 7778048 1234 Sn 113 40 xisto 31/08/2016

M124 604589 7778048 1234 Sn 40 57 xisto 31/08/2016

M125 604480 7778034 1219 S1 161 22 xisto 31/08/2016

M125 604480 7778034 1219 Sn 122 42 xisto 31/08/2016

M126 604381 7778049 1189 S1 100 67 xisto 31/08/2016

M126 604381 7778049 1189 Sn 121 63 xisto 31/08/2016

M127 604262 7778045 1170 S1 93 38 xisto 31/08/2016

M127 604262 7778045 1170 S0 143 62 xisto 31/08/2016

M128 604130 7778029 1147 S1 96 60 xisto 31/08/2016

M128 604130 7778029 1147 Sn 107 56 xisto 31/08/2016

M129 604021 7777998 1109 S1 50 38 xisto 31/08/2016

M129 604021 7777998 1109 S1 70 43 xisto 31/08/2016

M130 603776 7777835 1095 S1 97 57 xisto 31/08/2016

M130 603776 7777835 1095 Sn 120 68 xisto 31/08/2016

M131 603551 7777761 1031 S1 130 61 xisto verde 31/08/2016

M131 603551 7777761 1031 S1 105 50 xisto verde 31/08/2016

M131 603551 7777761 1031 S1 125 36 xisto verde 31/08/2016

M131 603551 7777761 1031 S1 117 55 xisto verde 31/08/2016

M131 603551 7777761 1031 Fratura 15 80 xisto verde 31/08/2016

M132 603449 7777717 1017 S1 105 54 xisto verde 31/08/2016

M132 603449 7777717 1017 S1 107 60 xisto verde 31/08/2016

M133 603351 7777717 1003 S1 105 61 xisto verde 31/08/2016

M134 603234 7777771 1003 S1 116 65 xisto verde 31/08/2016

M135 603083 7777757 999 S1 123 59 xisto verde 31/08/2016

M136 603004 7777782 1006 S0 80 66 quartzito 31/08/2016

M136 603004 7777782 1006 S1 52 54 quartzito 31/08/2016

M136 603004 7777782 1006 Lint 76 51 quartzito 31/08/2016

M138 602921 7777612 1004 S0 143 44 quartzito 31/08/2016

M141 605999 7775249 1464 S1 85 54 filito 27/09/2016

M142 605888 7775047 1462 S0 55 50 quartzito sericitico 27/09/2016
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M144 605543 7774061 1434 S0 100 65 quartzito avermelhado 27/09/2016

M145 605275 7773575 1334 S1 109 59 xisto 27/09/2016

M145 605275 7773575 1334 Sn 120 40 xisto 27/09/2016

M145 605275 7773575 1334 Sn 143 51 xisto 27/09/2016

M146 605349 7773566 1348 S1 48 66 xisto 27/09/2016

M147 605364 7773552 1349 S0 75 48 metaconglomerado clasto suportado 27/09/2016

M147 605364 7773552 1349 S1 85 58 metaconglomerado clasto suportado 27/09/2016

M149 605443 7773629 1378 S0 85 34 quartzito com granulos 27/09/2016

M149 605443 7773629 1378 S0 85 45 quartzito sericitico 27/09/2016

M149 605443 7773629 1378 S0 115 50 quartzito sericitico 27/09/2016

M149 605443 7773629 1378 S1 115 58 quartzito sericitico 27/09/2016

M149 605443 7773629 1378 S0 83 38 quartzito sericitico 27/09/2016

M151 605602 7774362 1445 S1 140 66 quartzito cinza 27/09/2016

M151 605602 7774362 1445 S0 135 51 quartzito cinza 27/09/2016

M152 601740 7777472 1012 S0 55 48 granitoide 28/09/2016

M152 601740 7777472 1012 Sn 55 48 granitoide 28/09/2016

M153 601888 7777481 1052 Sn 55 55 granitoide 28/09/2016

M153 601888 7777481 1052 Lest 60 52 granitoide 28/09/2016

M153 601888 7777481 1052 Lest 62 22 granitoide 28/09/2016

M153 601888 7777481 1052 Sn 85 56 granitoide 28/09/2016

M154 601899 7777514 1051 S0 90 50 quartzito com granulos 28/09/2016

M154 601899 7777514 1051 S1 90 53 quartzito com granulos 28/09/2016

M155 601929 7777577 1103 S0 97 62 quartzito avermelhado 28/09/2016

M155 601929 7777577 1103 Sveio 80 63 quartzito avermelhado 28/09/2016

M155 601929 7777577 1103 Sveio 97 55 quartzito avermelhado 28/09/2016

M155 601929 7777577 1103 S1 107 64 quartzito avermelhado 28/09/2016

M156 601996 7777659 1114 S1 125 64 xisto 28/09/2016

M156 601996 7777659 1114 Lest 122 63 xisto 28/09/2016

M160 602312 7777767 1129 Lest 100 53 quartzito sericitico 28/09/2016

M164 602802 7777652 1015 S1 113 47 metaconglomerado com seixos 28/09/2016

M164 602802 7777652 1015 Lest 110 42 metaconglomerado com seixos 28/09/2016

M165 602887 7777688 982 Lest 112 45 metaconglomerado com seixos 28/09/2016

M165 602887 7777688 982 S1 92 45 metaconglomerado com seixos 28/09/2016

M165 602887 7777688 982 S1 85 50 metaconglomerado com seixos 28/09/2016

M166 605902 7774940 1459 S0 58 61 quartzito sericitico 29/09/2016

M166 605902 7774940 1459 S0 50 58 quartzito sericitico 29/09/2016

M166 605902 7774940 1459 S1 95 73 quartzito sericitico 29/09/2016

M166 605902 7774940 1459 S1 115 39 quartzito sericitico 29/09/2016

M166 605902 7774940 1459 Lpaleoc 70 56 quartzito sericitico 29/09/2016

M167 605915 7774835 1453 S0 82 55 quartzito sericitico 29/09/2016

M167 605915 7774835 1453 S1 79 60 quartzito sericitico 29/09/2016

M168 605862 7774716 1474 S0 82 58 quartzito cinza 29/09/2016

M168 605862 7774716 1474 S1 80 58 quartzito cinza 29/09/2016

M169 605777 7774627 1468 S0 115 43 metaconglomerado clasto suportado 29/09/2016

M169 605777 7774627 1468 S1 100 53 metaconglomerado clasto suportado 29/09/2016

M169 605777 7774627 1468 S1 118 62 metaconglomerado clasto suportado 29/09/2016

M169 605777 7774627 1468 S0 125 65 metaconglomerado clasto suportado 29/09/2016

M170 605597 7774547 1434 S0 70 46 quartzito avermelhado 29/09/2016

M170 605597 7774547 1434 Sn 108 50 quartzito avermelhado 29/09/2016

M172 605519 7773658 1405 S0 35 40 quartzito avermelhado 29/09/2016

M172 605519 7773658 1405 S1 165 50 quartzito avermelhado 29/09/2016

M173 605577 7773739 1427 S0 85 44 quartzito cinza 29/09/2016

M173 605577 7773739 1427 S1 84 56 quartzito cinza 29/09/2016

M173 605577 7773739 1427 S0 55 54 quartzito cinza 29/09/2016

M173 605577 7773739 1427 S1 70 58 quartzito cinza 29/09/2016

M174 605700 7773712 1443 S0 55 43 quartzito cinza 29/09/2016

M175 605787 7773731 1441 S0 45 45 quartzito branco 29/09/2016

M175 605787 7773731 1441 S1 40 69 quartzito branco 29/09/2016

M176 605856 7773786 1428 S0 75 36 quartzito branco 29/09/2016

M176 605856 7773786 1428 S1 70 58 quartzito branco 29/09/2016

M177 605898 7773940 1422 S0 70 32 quartzito branco 29/09/2016

M177 605898 7773940 1422 S1 95 62 quartzito branco 29/09/2016

M180 605331 7778171 1365 S1 176 56 xisto 30/09/2016

M180 605331 7778171 1365 Lest 70 22 xisto 30/09/2016

M180 605331 7778171 1365 S1 170 45 xisto 30/09/2016

M180 605331 7778171 1365 Sn 152 46 xisto 30/09/2016

M181 605427 7778143 1373 Sn 45 72 xisto 30/09/2016

M181 605427 7778143 1373 Sn 33 74 xisto 30/09/2016
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M181 605427 7778143 1373 S0 85 71 quartzito sericitico 30/09/2016

M181 605427 7778143 1373 S1 95 51 quartzito sericitico 30/09/2016

M181 605427 7778143 1373 S0 75 56 quartzito conglomeratico 30/09/2016

M181 605427 7778143 1373 Sc 88 51 quartzito milonitizado 30/09/2016

M181 605427 7778143 1373 Sn 140 69 quartzito milonitizado 30/09/2016

M181 605427 7778143 1373 Sc 89 46 quartzito milonitizado 30/09/2016

M181 605427 7778143 1373 Sn 150 65 quartzito milonitizado 30/09/2016

M181 605427 7778143 1373 Lint 94 41 quartzito milonitizado 30/09/2016

M181 605427 7778143 1373 Lest 89 34 quartzito milonitizado 30/09/2016

M182 605452 7778181 1395 S0 107 50 quartzito branco 30/09/2016

M182 605452 7778181 1395 Sc 75 56 quartzito branco 30/09/2016

M182 605452 7778181 1395 Sn 135 48 quartzito branco 30/09/2016

M182 605452 7778181 1395 Lint 105 42 quartzito branco 30/09/2016

M182 605452 7778181 1395 Lest 80 42 quartzito branco 30/09/2016

M183 605484 7778206 1434 S0 115 16 quartzito cinza 30/09/2016

M183 605484 7778206 1434 S1 140 58 quartzito cinza 30/09/2016

M184 605545 7778169 1439 S1 128 44 quartzito cinza 30/09/2016

M184 605545 7778169 1439 S0 105 50 quartzito cinza 30/09/2016

M185 605563 7778153 1439 S0 99 67 quartzito cinza 31/10/2016

M185 605563 7778153 1439 S1 117 35 quartzito cinza 31/10/2016

M185 605563 7778153 1439 S0 100 43 quartzito cinza 31/10/2016

M185 605563 7778153 1439 S1 113 42 quartzito cinza 31/10/2016

M186 605595 7778102 1428 S0 95 29 quartzito avermelhado 31/10/2016

M186 605595 7778102 1428 S1 110 41 quartzito avermelhado 31/10/2016

M187 605635 7778099 1423 S0 135 58 quartzito cinza 31/10/2016

M187 605635 7778099 1423 S1 97 50 quartzito cinza 31/10/2016

M189 605583 7778274 1425 S1 125 47 metaconglomerado clasto suportado 31/10/2016

M192 605684 7776822 1455 S0 100 63 quartzito branco 01/11/2016

M192 605684 7776822 1455 S1 90 56 quartzito branco 01/11/2016

M192 605684 7776822 1455 Lpaleoc 89 56 quartzito branco 01/11/2016

M192 605684 7776822 1455 Sveio 310 63 quartzito branco 01/11/2016

M192 605684 7776822 1455 Sveio 275 56 quartzito branco 01/11/2016

M194 605557 7776922 1482 S0 95 58 metaconglomerado clasto suportado 01/11/2016

M194 605557 7776922 1482 S1 88 56 metaconglomerado clasto suportado 01/11/2016

M194 605557 7776922 1482 S1 120 60 metaconglomerado clasto suportado 01/11/2016

M195 605458 7776925 1495 S0 90 46 quartzito sericitico 01/11/2016

M195 605458 7776925 1495 S0 90 62 quartzito sericitico 01/11/2016

M195 605458 7776925 1495 Sc 88 64 quartzito sericitico 01/11/2016

M195 605458 7776925 1495 Sn 98 63 quartzito sericitico 01/11/2016

M195 605458 7776925 1495 Lest 90 60 quartzito sericitico 01/11/2016

M196 605420 7777023 1472 S0 80 52 quartzito avermelhado 01/11/2016

M196 605420 7777023 1472 S0 90 46 quartzito avermelhado 01/11/2016

M197 605355 7777155 1422 S1 117 65 metaconglomerado clasto suportado 01/11/2016

M197 605355 7777155 1422 S1 110 49 metaconglomerado clasto suportado 01/11/2016

M197 605355 7777155 1422 S1 113 64 metaconglomerado clasto suportado 01/11/2016

M197 605355 7777155 1422 S1 84 62 metaconglomerado clasto suportado 01/11/2016

M198 605465 7777123 1468 S0 101 51 quartzito branco 01/11/2016

M198 605465 7777123 1468 S1 77 65 quartzito branco 01/11/2016

M199 605508 7777208 1431 S0 90 61 quartzito branco 01/11/2016

M200 605546 7777345 1391 S0 105 51 quartzito sericitico 01/11/2016

M201 605908 7775180 1453 S1 89 30 filito 02/11/2016

M201 605908 7775180 1453 S0 90 34 filito 02/11/2016

M202 605829 7775079 1457 S0 85 48 quartzito cinza 02/11/2016

M202 605829 7775079 1457 S1 131 46 quartzito cinza 02/11/2016

M202 605829 7775079 1457 S0 60 48 quartzito cinza 02/11/2016

M202 605829 7775079 1457 S1 90 48 quartzito cinza 02/11/2016

M202 605829 7775079 1457 S0 60 48 quartzito cinza 02/11/2016

M202 605829 7775079 1457 S1 90 48 quartzito cinza 02/11/2016

M203 605726 7775211 1463 S0 60 60 quartzito cinza 02/11/2016

M203 605726 7775211 1463 Lpaleoc 60 64 quartzito cinza 02/11/2016

M204 605614 7775166 1482 S0 95 45 metaconglomerado clasto suportado 02/11/2016

M204 605614 7775166 1482 S0 90 60 metaconglomerado clasto suportado 02/11/2016

M204 605614 7775166 1482 S1 88 62 metaconglomerado clasto suportado 02/11/2016

M205 605529 7775147 1477 S0 70 50 quartzito cinza 02/11/2016

M205 605529 7775147 1477 S1 68 52 quartzito cinza 02/11/2016

M206 605431 7775234 1457 S0 96 66 quartzito sericitico 02/11/2016

M206 605431 7775234 1457 S0 95 45 quartzito sericitico 02/11/2016

M206 605431 7775234 1457 S0 100 50 quartzito sericitico 02/11/2016
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M206 605431 7775234 1457 Lpaleoc 20 50 quartzito sericitico 02/11/2016

M207 605322 7775187 1423 S0 50 35 quartzito sericitico 02/11/2016

M207 605322 7775187 1423 S0 85 36 quartzito sericitico 02/11/2016

M208 605224 7775207 1405 S1 85 47 quartzito branco 02/11/2016

M208 605224 7775207 1405 S0 65 46 quartzito branco 02/11/2016

M208 605224 7775207 1405 Lest 100 42 quartzito branco 02/11/2016

M211 605876 7777570 1451 S1 106 53 filito 03/11/2016

M211 605876 7777570 1451 Lest 110 60 filito 03/11/2016

M211 605876 7777570 1451 Sfratura 180 62 filito 03/11/2016

M211 605876 7777570 1451 S0 101 49 filito 03/11/2016

M211 605876 7777570 1451 S0 85 52 filito 03/11/2016

M211 605876 7777570 1451 S1 90 51 filito 03/11/2016

M211 605876 7777570 1451 Lest 145 20 filito 03/11/2016

M212 605777 7777634 1418 S0 105 55 quartzito cinza 03/11/2016

M212 605777 7777634 1418 S1 123 57 quartzito cinza 03/11/2016

M212 605777 7777634 1418 S0 100 32 quartzito cinza 03/11/2016

M212 605777 7777634 1418 Lpaleoc 60 40 quartzito cinza 03/11/2016

M212 605777 7777634 1418 S0 80 61 quartzito cinza 03/11/2016

M212 605777 7777634 1418 S1 87 75 quartzito cinza 03/11/2016

M212 605777 7777634 1418 Sfalha 145 69 quartzito cinza 03/11/2016

M212 605777 7777634 1418 Lest 197 82 quartzito cinza 03/11/2016

M213 605676 7777648 1363 S0 85 29 quartzito branco 03/11/2016

M213 605676 7777648 1363 Lest 82 44 quartzito branco 03/11/2016

M213 605676 7777648 1363 Sfalha 109 45 quartzito branco 03/11/2016

M213 605676 7777648 1363 Lest 79 27 quartzito branco 03/11/2016

M213 605676 7777648 1363 Sfalha 79 27 quartzito branco 03/11/2016

M214 605597 7777685 1300 S0 115 37 quartzito cinza 03/11/2016

M214 605597 7777685 1300 Sveio 210 60 quartzito cinza 03/11/2016

M216 605541 7777485 1317 Sc 92 33 xisto 03/11/2016

M216 605541 7777485 1317 Sn 142 50 xisto 03/11/2016

M217 605630 7777480 1344 S0 105 42 quartzito branco 03/11/2016

M218 605690 7777391 1365 S0 88 45 quartzito cinza 03/11/2016

M218 605690 7777391 1365 Sfratura 140 75 quartzito cinza 03/11/2016

M222 604613 7779482 1351 S1 102 35 quartzito vermelho 04/11/2016

M222 604613 7779482 1351 Lest 105 34 quartzito vermelho 04/11/2016

M222 604613 7779482 1351 S0 110 44 quartzito vermelho 04/11/2016

M222 604613 7779482 1351 Lest 105 43 quartzito vermelho 04/11/2016

M223 604511 7779487 1346 S0 100 50 quartzito cinza 04/11/2016

M223 604511 7779487 1346 S1 80 40 quartzito cinza 04/11/2016

M223 604511 7779487 1346 Sc 90 40 quartzito cinza 04/11/2016

M223 604511 7779487 1346 Sn 110 52 quartzito cinza 04/11/2016

M223 604511 7779487 1346 Lest 50 44 quartzito cinza 04/11/2016

M224 604368 7779480 1360 S0 90 45 quartzito cinza 04/11/2016

M224 604368 7779480 1360 S1 104 47 quartzito cinza 04/11/2016

M225 604247 7779530 1390 S0 90 40 quartzito cinza 04/11/2016

M226 604131 7779637 1351 S0 110 48 quartzito sericitico 04/11/2016

M228 604572 7779409 1347 Lest 100 30 metaconglomerado 13/02/2017

M228 604572 7779409 1347 S1 147 40 metaconglomerado 13/02/2017

M228 604572 7779409 1347 S0 100 50 metaconglomerado 13/02/2017

M228 604572 7779409 1347 S1 140 45 metaconglomerado 13/02/2017

M228 604572 7779409 1347 Lint 134 45 metaconglomerado 13/02/2017

M228 604572 7779409 1347 S1 125 40 metaconglomerado 13/02/2017

M228 604572 7779409 1347 S0 70 30 metaconglomerado 13/02/2017

M228 604572 7779409 1347 Lint 78 30 metaconglomerado 13/02/2017

M229 604410 7779453 1349 S1 85 45 metapelito 13/02/2017

M229 604410 7779453 1349 S0 85 45 metapelito 13/02/2017

M229 604410 7779453 1349 Lest 110 38 metapelito 13/02/2017

M229 604410 7779453 1349 S0 30 55 quartzito impuro 13/02/2017

M229 604410 7779453 1349 S1 87 40 quartzito impuro 13/02/2017

M229 604410 7779453 1349 Lint 84 40 quartzito impuro 13/02/2017

M230 604226 7779550 1378 S0 35 60 quartzito 13/02/2017

M230 604226 7779550 1378 S1 100 65 quartzito 13/02/2017

M230 604226 7779550 1378 Lint 96 60 quartzito 13/02/2017

M231 604010 7779758 1331 S0 130 40 xisto 13/02/2017

M231 604010 7779758 1331 S1 110 35 xisto 13/02/2017

M232 603892 7779865 1314 S0 360 90 quartzito 13/02/2017

M232 603892 7779865 1314 S1 90 40 quartzito 13/02/2017

M232 603892 7779865 1314 Lest 130 40 quartzito 13/02/2017
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M233 603842 7779926 1300 S0 350 90 quartzito 13/02/2017

M233 603842 7779926 1300 S1 70 50 quartzito 13/02/2017

M235 603762 7779707 1303 S0 125 32 metaconglomerado 13/02/2017

M235 603762 7779707 1303 S1 80 20 metaconglomerado 13/02/2017

M235 603762 7779707 1303 S0 45 50 metaconglomerado 13/02/2017

M235 603762 7779707 1303 S1 95 40 metaconglomerado 13/02/2017

M235 603762 7779707 1303 S0 130 40 metaconglomerado 13/02/2017

M235 603762 7779707 1303 S1 110 45 metaconglomerado 13/02/2017

M236 604712 7779708 1361 S1 85 75 filito 13/02/2017

M236 604712 7779708 1361 S0 80 34 filito 13/02/2017

M237 601879 7777478 1047 S1 20 10 filonito 14/02/2017

M237 601879 7777478 1047 Lest 90 20 filonito 14/02/2017

M237 601879 7777478 1047 S1 50 40 filonito 14/02/2017

M237 601879 7777478 1047 Lest 80 30 filonito 14/02/2017

M238 601898 7777514 1057 S1 70 65 metaconglomerado 14/02/2017

M238 601898 7777514 1057 Lest 110 60 metaconglomerado 14/02/2017

M238 601898 7777514 1057 S0 60 70 metaconglomerado 14/02/2017

M238 601898 7777514 1057 Lest 130 70 metaconglomerado 14/02/2017

M238 601898 7777514 1057 S1 100 50 metaconglomerado 14/02/2017

M239 601940 7777569 1085 S1 100 70 metaconglomerado 14/02/2017

M239 601940 7777569 1085 Lest 125 60 metaconglomerado 14/02/2017

M240 601949 7777591 1092 metapelito 14/02/2017

M241 602060 7777765 1131 S1 100 53 metaconglomerado 14/02/2017

M241 602060 7777765 1131 S0 97 47 metaconglomerado 14/02/2017

M241 602060 7777765 1131 Lest 110 60 metaconglomerado 14/02/2017

M242 602141 7777839 1141 S1 70 60 metaconglomerado 14/02/2017

M242 602141 7777839 1141 S0 130 50 metaconglomerado 14/02/2017

M243 602141 7777676 1077 S1 140 60 quartzito 14/02/2017

M243 602141 7777676 1077 S1 130 60 quartzito 14/02/2017

M243 602141 7777676 1077 Lest 120 53 quartzito 14/02/2017

M243 602141 7777676 1077 Lest 110 53 quartzito 14/02/2017

M243 602141 7777676 1077 S1 130 65 quartzito 14/02/2017

M243 602141 7777676 1077 Lest 140 60 quartzito 14/02/2017

M244 602888 7777695 979 quartzito 14/02/2017

M245 601993 7777648 1111 xisto 14/02/2017

M246 605111 7778727 1434 S0 15 63 quartzito 27/03/2017

M246 605111 7778727 1434 S0 18 71 quartzito 27/03/2017

M246 605111 7778727 1434 S1 31 51 quartzito 27/03/2017

M246 605111 7778727 1434 S1 70 54 quartzito 27/03/2017

M246 605111 7778727 1434 S1 90 48 quartzito 27/03/2017

M246 605111 7778727 1434 S1 80 46 quartzito 27/03/2017

M246 605111 7778727 1434 S0 18 79 quartzito 27/03/2017

M246 605111 7778727 1434 Lint 98 44 quartzito 27/03/2017

M246 605111 7778727 1434 S0 95 51 quartzito 27/03/2017

M246 605111 7778727 1434 S1 80 60 quartzito 27/03/2017

M247 605019 7778769 1437 S1 75 41 metasiltito 27/03/2017

M247 605019 7778769 1437 S0 28 69 metasiltito 27/03/2017

M247 605019 7778769 1437 S1 94 69 metasiltito 27/03/2017

M247 605019 7778769 1437 Sfalha 198 70 metasiltito 27/03/2017

M248 604941 7778785 1400 S0 110 35 metaconglomerado 27/03/2017

M249 604850 7778839 1361 S1 85 46 quartzito 27/03/2017

M249 604850 7778839 1361 Sfalha 15 85 quartzito 27/03/2017

M250 604759 7778848 1357 S1 103 50 quartzito 27/03/2017

M250 604759 7778848 1357 S0 106 48 quartzito 27/03/2017

M250 604759 7778848 1357 S0 170 66 quartzito 27/03/2017

M251 604668 7778824 1347 S1 76 54 quartzito 27/03/2017

M251 604668 7778824 1347 S0 12 40 quartzito 27/03/2017

M252 604880 7778915 1335 S1 165 38 quartzito impuro 27/03/2017

M253 604955 7778957 1372 S1 105 45 quartzito 27/03/2017

M253 604955 7778957 1372 Sfalha 25 75 quartzito 27/03/2017

M254 605206 7778811 1434 S0 66 34 quartzito 27/03/2017

M256 602172 7773552 1092 Sn 95 45 xisto 28/03/2017

M256 602172 7773552 1092 Lest 125 45 xisto 28/03/2017

M256 602172 7773552 1092 S0 55 26 xisto 28/03/2017

M256 602172 7773552 1092 S1 110 55 xisto 28/03/2017

M257 602756 7773684 1120 S1 100 60 xisto 28/03/2017

M258 603375 7773768 1117 S1 100 60 xisto 28/03/2017

M258 603375 7773768 1117 S1 84 53 xisto 28/03/2017
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M258 603375 7773768 1117 Sn 230 85 xisto 28/03/2017

M258 603375 7773768 1117 Lint 132 60 xisto 28/03/2017

M258 603375 7773768 1117 S0 120 55 xisto 28/03/2017

M258 603375 7773768 1117 Sn 250 70 xisto 28/03/2017

M260 604323 7773545 1197 Lint 135 43 xisto 28/03/2017

M260 604323 7773545 1197 S1 125 53 xisto 28/03/2017

M260 604323 7773545 1197 Sn 97 69 xisto 28/03/2017

M265 598979 7778416 1040 S1 80 45 quarzito 29/03/2017

M265 598979 7778416 1040 Sfratura 10 51 quarzito 29/03/2017

M265 598979 7778416 1040 Lest 70 33 quarzito 29/03/2017

M265 598979 7778416 1040 Sfratura 295 80 quarzito 29/03/2017

M265 598979 7778416 1040 S0 60 63 quarzito 29/03/2017

M266 599016 7778550 1015 S1 70 53 metapelito 29/03/2017

M267 598994 7778249 1000 S0 30 60 quartzito 29/03/2017

M267 598994 7778249 1000 S1 30 60 quartzito 29/03/2017

M268 598928 7778161 997 S1 140 42 quartzito 29/03/2017

M268 598928 7778161 997 S0 20 53 quartzito 29/03/2017

M275 598847 7778477 1046 S1 65 50 quartzito 29/03/2017

M275 598847 7778477 1046 S0 30 47 quartzito 29/03/2017

M275 598847 7778477 1046 Lint 110 46 quartzito 29/03/2017

M275 598847 7778477 1046 Lest 40 51 quartzito 29/03/2017

M275 598847 7778477 1046 S1 80 60 quartzito 29/03/2017

M275 598847 7778477 1046 S0 50 59 quartzito 29/03/2017

M276 598879 7778434 1041 S0 115 57 quartzito 29/03/2017

M276 598879 7778434 1041 S1 75 60 quartzito 29/03/2017

M276 598879 7778434 1041 Sfratura 145 80 quartzito 29/03/2017

M276 598879 7778434 1041 Sfratura 240 35 quartzito 29/03/2017

M276 598879 7778434 1041 Sfratura 260 46 quartzito 29/03/2017

M276 598879 7778434 1041 Sfratura 100 54 quartzito 29/03/2017

M276 598879 7778434 1041 Lest 100 20 quartzito 29/03/2017

M276 598879 7778434 1041 Sn 360 68 quartzito 29/03/2017

M277 602278 7777673 1144 S1 100 46 quartzito 30/03/2017

M277 602278 7777673 1144 S0 139 40 quartzito 30/03/2017

M277 602278 7777673 1144 S1 90 55 quartzito 30/03/2017

M277 602278 7777673 1144 S0 135 45 quartzito 30/03/2017

M277 602278 7777673 1144 Lest 80 48 quartzito 30/03/2017

M278 602382 7777651 1125 S0 115 40 quartzito 30/03/2017

M278 602382 7777651 1125 S0 115 42 quartzito 30/03/2017

M278 602382 7777651 1125 Sn 110 45 quartzito 30/03/2017

M278 602382 7777651 1125 Sn 105 50 quartzito 30/03/2017

M278 602382 7777651 1125 Lest 108 48 quartzito 30/03/2017

M278 602382 7777651 1125 Sn 105 55 quartzito 30/03/2017

M278 602382 7777651 1125 S0 130 60 quartzito 30/03/2017

M279 602520 7777617 1100 S0 150 65 quartzito 30/03/2017

M279 602520 7777617 1100 S1 119 45 quartzito 30/03/2017

M279 602520 7777617 1100 Lint 114 45 quartzito 30/03/2017

M279 602520 7777617 1100 S0 130 60 quartzito 30/03/2017

M279 602520 7777617 1100 S1 110 35 quartzito 30/03/2017

M279 602520 7777617 1100 S0 110 70 quartzito 30/03/2017

M279 602520 7777617 1100 S1 80 40 quartzito 30/03/2017

M280 602640 7777620 1085 S1 105 52 quartzito 30/03/2017

M280 602640 7777620 1085 S0 110 35 quartzito 30/03/2017

M281 602868 7777773 1008 S1 100 53 quartzito 30/03/2017

M281 602868 7777773 1008 S0 118 51 quartzito 30/03/2017

M281 602868 7777773 1008 Lest 105 49 quartzito 30/03/2017

M281 602868 7777773 1008 Lint 130 55 quartzito 30/03/2017

M282 602908 7777874 1012 S1 121 51 quartzito 30/03/2017

M282 602908 7777874 1012 S0 130 35 quartzito 30/03/2017

M282 602908 7777874 1012 Lest 113 46 quartzito 30/03/2017

M283 602892 7777935 1017 S1 115 45 quartzito 30/03/2017

M283 602892 7777935 1017 Lest 125 43 quartzito 30/03/2017

M283 602892 7777935 1017 S0 110 44 quartzito 30/03/2017

M283 602892 7777935 1017 S0 80 50 quartzito 30/03/2017

M284 602819 7778015 1010 S0 110 45 quartzito 30/03/2017

M284 602819 7778015 1010 S1 115 50 quartzito 30/03/2017

M284 602819 7778015 1010 Lest 90 45 quartzito 30/03/2017

M285 605492 7776784 1489 S0 109 40 quartzito 31/03/2017

M285 605492 7776784 1489 S1 60 45 quartzito 31/03/2017
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M286 605559 7776637 1483 S0 60 48 quartzito 31/03/2017

M286 605559 7776637 1483 S0 100 38 quartzito 31/03/2017

M287 605507 7776517 1477 S0 90 45 quartzito 31/03/2017

M287 605507 7776517 1477 S1 50 72 quartzito 31/03/2017

M287 605507 7776517 1477 Lest 89 43 quartzito 31/03/2017

M288 605502 7776455 1469 S0 75 66 quartzito 31/03/2017

M288 605502 7776455 1469 S1 67 55 quartzito 31/03/2017

M288 605502 7776455 1469 S0 25 58 quartzito 31/03/2017

M288 605502 7776455 1469 Lest 90 46 quartzito 31/03/2017

M288 605502 7776455 1469 S0 110 45 quartzito 31/03/2017

M288 605502 7776455 1469 S1 70 55 quartzito 31/03/2017

M288 605502 7776455 1469 Sc 47 58 quartzito 31/03/2017

M289 605537 7776374 1451 S1 95 50 quartzito 31/03/2017

M289 605537 7776374 1451 S0 45 42 quartzito 31/03/2017

M289 605537 7776374 1451 Sveio 100 20 quartzito 31/03/2017

M290 605552 7776225 1407 S1 55 52 quartzito 31/03/2017

M290 605552 7776225 1407 S0 70 49 quartzito 31/03/2017

M291 605586 7776100 1369 S0 105 35 quartzito 31/03/2017

M291 605586 7776100 1369 S1 150 60 quartzito 31/03/2017

M292 605550 7776019 1340 S0 160 35 quartzito 31/03/2017

M292 605550 7776019 1340 S1 135 60 quartzito 31/03/2017

M293 605627 7775986 1349 S0 74 54 quartzito 31/03/2017

M293 605627 7775986 1349 S1 45 51 quartzito 31/03/2017

M294 605729 7776019 1375 S0 85 52 quartzito 31/03/2017

M294 605729 7776019 1375 S1 120 55 quartzito 31/03/2017

M295 605794 7776010 1411 S1 20 48 quartzito 31/03/2017

M296 605877 7775990 1431 S0 80 56 quartzito 31/03/2017

M296 605877 7775990 1431 S1 60 59 quartzito 31/03/2017

M297 605905 7776042 1438 S1 64 62 filito 31/03/2017

M297 605905 7776042 1438 Lest 99 63 filito 31/03/2017

M298 604962 7775150 1401 S1 54 90 xisto 01/04/2017

M299 604802 7775092 1402 Lest 128 40 xisto 01/04/2017

M299 604802 7775092 1402 S1 75 58 xisto 01/04/2017

M299 604802 7775092 1402 Sn 115 45 xisto 01/04/2017

M299 604802 7775092 1402 Sn 110 50 xisto 01/04/2017

M300 604391 7775010 1353 Lest 130 20 xisto 01/04/2017

M300 604391 7775010 1353 S1 70 60 xisto 01/04/2017

M300 604391 7775010 1353 Sn 113 30 xisto 01/04/2017

M300 604391 7775010 1353 Sn 90 40 xisto 01/04/2017

M300 604391 7775010 1353 S1 80 50 xisto 01/04/2017

M301 604047 7775049 1315 S1 75 76 xisto 01/04/2017

M302 603918 7775111 1290 S1 80 70 xisto 01/04/2017

M302 603918 7775111 1290 Sn 174 82 xisto 01/04/2017

M302 603918 7775111 1290 Sn 315 50 xisto 01/04/2017

M303 603636 7775295 1218 S1 65 80 xisto 01/04/2017

M303 603636 7775295 1218 Sn 270 84 xisto 01/04/2017

M303 603636 7775295 1218 Sn 75 70 xisto 01/04/2017

M303 603636 7775295 1218 Sn 215 70 xisto 01/04/2017

M303 603636 7775295 1218 S1 70 70 xisto 01/04/2017

M303 603636 7775295 1218 Leixo 170 60 xisto 01/04/2017

M303 603636 7775295 1218 Sn 153 50 xisto 01/04/2017

M304 603255 7775285 1161 Sn 120 60 xisto 01/04/2017

M304 603255 7775285 1161 Sn 130 60 xisto 01/04/2017

M304 603255 7775285 1161 S1 100 58 xisto 01/04/2017

M305 602967 7775573 1137 Sn 130 54 xisto 01/04/2017

M305 602967 7775573 1137 Sn 135 48 xisto 01/04/2017

M308 602628 7775922 11062 S1 100 30 xisto 01/04/2017

M308 602628 7775922 11062 Sn 135 38 xisto 01/04/2017

M310 602451 7776156 1006 S1 70 60 encoberto 01/04/2017

M311 602382 7776149 972 Sfratura 350 85 xisto verde 01/04/2017

M312 602491 7776258 984 Sn 160 60 xisto verde 01/04/2017

M313 602317 7776485 1038 S1 58 50 quartzito 01/04/2017

M313 602317 7776485 1038 Lest 84 42 quartzito 01/04/2017

M314 602230 7776540 1045 Sfalha 55 50 quartzito 01/04/2017

M314 602230 7776540 1045 Sfratura 295 40 quartzito 01/04/2017

M314 602230 7776540 1045 Sfratura 295 52 quartzito 01/04/2017

M315 602090 7776366 1087 quartzito 01/04/2017

M316 602058 7776374 1082 S1 70 38 filonito 01/04/2017
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M319 601564 7780483 1322 S1 90 40 encoberto 02/04/2017

M320 601584 7780159 1310 S0 120 58 quartzito 02/04/2017

M320 601584 7780159 1310 S1 110 56 quartzito 02/04/2017

M320 601584 7780159 1310 Sfratura 40 90 quartzito 02/04/2017

M320 601584 7780159 1310 S1 95 40 quartzito 02/04/2017

M320 601584 7780159 1310 Lint 80 40 quartzito 02/04/2017

M321 601741 7779983 1317 S1 105 42 filito 02/04/2017

M321 601741 7779983 1317 S1 89 51 quartzito 02/04/2017

M321 601741 7779983 1317 S0 50 30 quartzito 02/04/2017

M321 601741 7779983 1317 Sveio 310 50 veio 02/04/2017

M321 601741 7779983 1317 Lest 95 32 veio 02/04/2017

M322 601825 7779919 1313 Sveio 100 50 quartzito 02/04/2017

M322 601825 7779919 1313 Sveio 315 48 quartzito 02/04/2017

M322 601825 7779919 1313 S0 70 50 quartzito 02/04/2017

M322 601825 7779919 1313 S1 105 58 quartzito 02/04/2017

M322 601825 7779919 1313 S1 95 40 quartzito 02/04/2017

M323 601906 7779785 1305 S1 105 60 quartzito 02/04/2017

M323 601906 7779785 1305 Sfratura 40 66 quartzito 02/04/2017

M323 601906 7779785 1305 S0 80 50 quartzito 02/04/2017

M323 601906 7779785 1305 S1 103 59 quartzito 02/04/2017

M323 601906 7779785 1305 Lint 93 50 quartzito 02/04/2017

M324 601956 7779598 1328 S1 80 60 quartzito 02/04/2017

M325 601939 7779494 1339 S0 100 70 quartzito 02/04/2017

M325 601939 7779494 1339 S1 130 56 quartzito 02/04/2017

M326 601976 7779414 1317 S0 92 46 quartzito 02/04/2017

M326 601976 7779414 1317 S1 105 70 quartzito 02/04/2017

M327 602118 7779356 1277 S0 126 60 quartzito 02/04/2017

M327 602118 7779356 1277 S1 145 62 quartzito 02/04/2017

M328 602118 7779244 1273 S0 113 54 quartzito 02/04/2017

M328 602118 7779244 1273 S1 130 55 quartzito 02/04/2017

M328 602118 7779244 1273 Lint 102 50 quartzito 02/04/2017

M328 602118 7779244 1273 Lest 100 40 quartzito 02/04/2017

M329 602131 7779133 1245 S1 15 60 metaconglomerado 02/04/2017

M329 602131 7779133 1245 S1 20 55 metaconglomerado 02/04/2017

M329 602131 7779133 1245 S0 40 55 metaconglomerado 02/04/2017

M329 602131 7779133 1245 S1 120 50 metaconglomerado 02/04/2017

M329 602131 7779133 1245 Lint 70 50 metaconglomerado 02/04/2017

M329 602131 7779133 1245 Lest 105 48 metaconglomerado 02/04/2017

M330 601963 7779118 1217 S0 100 60 quartzito 02/04/2017

M330 601963 7779118 1217 S1 123 60 quartzito 02/04/2017

M331 601966 7779001 1209 S0 90 52 quartzito 02/04/2017

M331 601966 7779001 1209 S1 126 60 quartzito 02/04/2017

M331 601966 7779001 1209 S0 85 58 quartzito 02/04/2017

M332 601972 7778851 1190 S0 145 53 quartzito 02/04/2017

M332 601972 7778851 1190 S1 100 50 quartzito 02/04/2017

M333 602089 7778536 1260 metaconglomerado 02/04/2017

M334 602244 7778083 1157 S1 118 70 quartzito 02/04/2017

M334 602244 7778083 1157 S0 120 50 quartzito 02/04/2017
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ANEXO 4
MAPA GEOLÓGICO:

JUNÇÃO DO FLANCO OESTE 
DO SINCLINAL MOEDA 
COM O HOMOCLINAL 

SERRA DO CURRAL

Convenções geológicas

Falha normal
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ARQUEANO
NEOARQUENO - MESOARQUEANO

 MESOARQUEANO
COMPLEXO BONFIM

FANEROZÓICO
CENOZÓICO

Gnaisse; rocha granítica cinza, laminada a bandada, equigranular a ligeiramente porfirítica. Migmatito com paleossoma
anfibolítico e epidosítico.

Xisto e filito, saprolíticos, vermelho-pardacentos, marrons e cinzas; quartzo-moscovita xisto; clorita-xisto.

SUPERGRUPO RIO DAS VELHAS
GRUPO NOVA LIMA

Filito cinza a marrom localmente carbonoso.

Itabirito dolomítico, itabirito, filito.

GRUPO CARAÇA

Coluvião: fragmentos rolados constituídos de matacões, calhau e seixos de itabirito, quartzo de veios,
e hematita compacta em solo ferruginoso compactado.

Associação de fácies 5: intercalações de filitos e quartzitos com estratificação cruzada local. 

Associação de fácies 4:  lentes de metaconglomerados polimíticos com estratificação cruzada acanalada
e planar na base, contidas m ou sobrepostas por quartzitos imaturos estratificados.

Associação de fácies 3: filitos com intercalações de quartzitos finos e siltitos, maciços ou com laminações paralelas.

Associação de fácies 2: metaconglomerados polimíticas de  matriz arenosa, quartzitos imaturos e lentes pelíticas

Associação de fácies 1: metaconglomerados suportados por matriz argilosa, possuindo geometria lenticular e com 
variações laterais.
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Pelito da Formação Batatal. 2 394

Encoberto por solo argiloso 7 392

Sh Quartzito, avermelhado a rosa claro, granulometria areia média a grossa, mal selecionado, 8 385

Encoberto 8 377

Gm
Lente de conglomerado rosa-salmão a cinza muito claro; contém clastos de quartzo fumê e cristalino, 

angulares de até 10 cm, granulometria areia média a grossa, matriz quartzíticas. Eixo dos seixos dos quartzos 
7 372

Sh Quartzito cinza-claro a rosa-claro, granulometria areia media, bem selecionado. 6 365

Sh Quartzito castanho claro, branco, granodecrescência ascendente, variando de médio a fin. Bem selecionado. 12 359

Sh
Quartzito alaranjado claro, castanho, cinza claro e avermelhado, granocrescência ascendente, variando de 

média a grossa, maciço. Impuro.
34 347

Encoberto 28 313

Fl Quartzito cinza escuro, fino, maciço. 3 285

Sh Quartzito cinza claro, fino a médio, friável. Possui nível centimétrico com grânulos 3 282

Encoberto por canga ferruginosa 25 279

Fl Quartzito cinza claro, muito fino, friável, bem selecionado. 8 254

Encoberto 8 246

Sh Quartzito cinza claro fino e fino a médio, friável, bem selecionado.  39 238

Encoberto 7 199

Sh Quartzito castanho claro a branco, muito fino a médio. Bem selecionado. 2 192

Sh Quartzito cinza, friável, muito grosseiro. 2 190

Encoberto 4 188

Sh Quartzito cinza, variando da base para o topo de média para grossa e depois para fino, friável. 11 184

Sh
Quartzito alaranjado claro, castanho claro e branco, granocrescência ascendente, variando de areia média a 

grossa, maciço.
5 173

Encoberto 4 168

Sh
Quartzito alaranjado claro, castanho claro e branco, granulometria médio a grossa, maciço. As vezes possui 

grânulos.
30 164

Sh Quartzito cinza claro, médio a grosso, friável, bem selecionado. 52 134

Sh
Quartzito, cinza-claro a castanho claro e porções avermelhadas. Granulometria fina a média, impuro em 

relação à mineralogia.
46 82

Encoberto de solo arbustivo 6 36

Gm
Conglomerado sustentado pelos clastos, com seixos de quartzo fumê, cristalino e leitoso, quartzito marrom-

claro a cinza claro e filito escuro. Os clastos possuem até 12 cm.
14 30

Gm
Conglomerado sustentado pelos clastos, com seixos de quartzo fumê, cristalino e leitoso, quartzito marrom-

claro a cinza claro e filito escuro. Os clastos possuem até 25 cm.
13 16

Gms
Conglomerado sustentado pela matriz, com seixos de quartzo fumê, cristalino e leitoso, quartzito, filito. Matriz 

pelítica de coloração branca. Os clastos possuem até 25 cm.
4 4

ANEXO 4.1
DESCRIÇÃO DO PERFIL JARDIM CANADÁ (PJC)
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Sh Quartzito cinza claro, areia media a grossa, bem selecionado 8 195

Encoberto (encosta vegetada em área residencial) 20 187

Sh Quartzito cinza claro, areia media a grossa, bem selecionado 3 167

Gm
Lente de conglomerado, com clastos de quartzo cristalino e fumê, quartzo leitoso, quartzito e filito, de até 20 

cm. Matriz grosseira. Lente de dimensão 10 x 32 m
10 164

Sh Quartzito cinza claro, areia media a grossa, bem selecionado 12 154

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia media a media a grossa, bem selecionado, bem puro. 10 142

Sh Quartzito cinza claro, granodecrescência ascendente, gradando de fina a grossa 2 132

Encoberto 2 130

Sh Quartzito cinza claro, areia media a grossa, bem selecionado 14 128

Sh Quartzito rosa salmão a avermelhado, grosseiro, mal selecionado 1 113

Sh Quartzito cinza claro, areia media a grossa, bem selecionado 2 112

Encoberto (área residencial) 4,6 110

Sh Quartzito cinza claro, areia media a grossa, com clastos isolados de filito de até 7cm. 3,4 105,4

Sh Quartzito cinza claro, areia média, bem selecionado. 3 102

Sh Quartzito rosa salmão, grosseiro, mal selecionado. 5 99

Encoberto 1 94

Sh Quartzito cinza claro, granodecrescência ascendente, gradando de fina a grossa 7 93

Encoberto 4 86

Sh Quartzito cinza claro, areia media, bem selecionado 2 82

Encoberto 2 80

Sh Quartzito cinza claro, granodecrescência ascendente, gradando de fina a média 4 78

Sh Quartzito cinza claro, granodecrescência ascendente, gradando de fina a grossa 7 74

Sh Quartzito cinza claro, grosseiro, mal selecionado, 6 67

Sh Quartzito cinza claro, com níveis avermelhado, bem selecionado, areia média. 4 61

Sh Quartzito cinza claro, grosseiro, mal selecionado, 2 57

Sh Quartzito cinza claro, com níveis avermelhado, bem selecionado, areia média. 10 55

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia grossa 1 45

Sh Quartzito rosa salmão a avermelhado, grosseiro, mal selecionado, impuro. 4 44

Encoberto 4 40

Sh Quartzito castanho claro a branco, com gradação de areia media a grossa, com nível centimétrico de grânulos 2,8 36

Gm Conglomerado de seixos de até 4 cm, clastos arredondados de quartzo cristalino e fumê. Matriz areia grossa 0,8 33,2

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia média a grossa 1 32,4

ANEXO 4.2
DESCRIÇÃO DO PERFIL PERFIL RETIRO DAS PEDRAS – PITANGUEIRAS (PRPP)
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Encoberto 2,4 31,4

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia média, mal selecionado. 1,4 29

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia fina, bastante sericítico. 10 27,6

St
Quartzito castanho claro a branco, areia média, com níveis de grãos de quartzo fumê, e estratificação cruzada acanalada 

de 20 cm.
2,2 17,6

Gm Metaconglomerado, maciço de clastos de até 4 cm, preferencialmente de quartzo. 8,4 15,4

Gms Metaconglomerado, suportado pela matriz de areia fina, clastos de até 8 cm, de quartzo, filitos e xistos. 4 7

Encoberto por vegetação e blocos rolados 2 3

Sh Quartzito castanho claro, granulometria areia média. 1 1
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Fl Siltito escuro, com níveis arenosos decamétricos. 2 289

Encoberto 2 287

Fl Siltito escuro, com níveis arenosos decamétricos. 3 285

Encoberto 3 282

Fl Siltito escuro, com níveis arenosos decamétricos. 9,4 279

Encoberto 5,6 269,6

Sh Quartztito amarelado, areia média. Bem intemperizado. 2 264

Sh
Quartzito castanho claro a branco, com granodecrescência ascendente, bem selecionado, variando de grossa a 

fina.
9,4 262

Sh Quartzito castanho claro, areia média, mal selecionado. 2,6 252,6

Encoberto 1,4 250

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia média. 6,6 248,6

Encoberto 2 242

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia média, mal selecionado. 2 240

Encoberto 1,4 238

Fl Quartzito cinza, areia fina a silte. 3 236,6

Encoberto 1,6 233,6

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia média, muito impuro. 5 232

Fl Quartzito cinza, areia fina a silte. 6 227

Sh Quartzito rosa salmão a avermelhado, muito impuro, areia média a grossa. 3 221

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia média a grossa, friável. 4,2 218

St Quartzito cinza claro, areia média com estratificação cruzada acanalada de 40 cm. 7,8 213,8

St
Quartzito rosa salmão a avermelhado, muito impuro, areia média, com estratificação cruzada acanalada de 20 

cm.
3 206

Sh Quartzito rosa salmão a avermelhado, muito impuro, grosseiro. 13 203

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia média, friável. 2 190

Sh Quartzito rosa salmão a avermelhado, muito impuro, areia media a grossa. 6 188

Fl Quartzito cinza, areia muito fina a fina, grãos recristalizados 0,8 182

St
Quartzito rosa salmão a avermelhado, grosseiro, com estratificação cruzada acanalada de aproximadamente 

15 cm.
1,2 181,2

Encoberto 2 180

Sh
Quartzito rosa salmão a avermelhado, areia fina, com estratificação cruzada acanalada de aproximadamente 

10cm.
1 178

Sh Quartzito rosa salmão a avermelhado, areia média, impuro. 3 177

St Quartzito rosa salmão a avermelhado, grosseiro, com estratificação cruzada acanalada de aproximadamente 10 cm. 19,4 174

St Quartzito cinza claro, grosseiro, com estratificação cruzada acanalada de aproximadamente 25 cm. 34,6 154,6

ANEXO 4.3
DESCRIÇÃO DO PERFIL CACHOEIRA SAZONAL (PCS)
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Sh Quartzito branco, grãos recristalizado, com marcas de ondas. 2 120

Encoberto 2 118

Sh Quartzito rosa salmão a avermelhado, areia média, muito impuro, mal selecionado. 2 116

Encoberto 2 114

Sh Quartzito rosa salmão a avermelhado, areia média a grossa, muito impuro, mal selecionado. 4 112

Sh Quartzito branco, bem selecionado, granocrescência ascendente, gradando de fina a grossa. 16,2 108

Sh Quartzito rosa salmão, impuro, mal selecionado, areia média a grossa 15,8 91,8

Sh Quartzito branco, areia fina, sericítico 6 76

Fl Quartzito branco, areia muito fina, sericítico. 2 70

Sh Quartzito cinza claro, bem selecionado, areia fina a média 4 68

Sh Quartzito branco, bem selecionado, com mica, areia fina a média. 3 64

Encoberto 7 61

Sh Quartzito rosa salmão a avermelhado, mal selecionado, impuro, areia fina a média, possui mica. 6 54

Encoberto 2 48

Sh Quartzito branco, com muitos veios de quartzo, areia fina 2 46

Encoberto (vegetação e blocos soltos) 2 44

Sh Quartzito rosa salmão a avermelhado, mal selecionado, impuro, areia fina  média 4 42

Sh Quartzito branco, friável, areia média 2 38

Encoberto (blocos soltos) 12 36

St
Quartzito branco, friável, granodecrescência ascendente, de areia fina a média, com estratificação cruzada acanalada de 

40 cm.
3 24

Encoberto (vegetação e blocos soltos) 11 21

Sh Quartzito branco, friável, areia fina a média. 1,4 10

Encoberto (das rochas do Grupo Nova Lima até quartzito da Formação Moeda) 8,6 8,6
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Encoberto (solo arenoso) 22 240

St
Quartzito branco, bem selecionado, granodecrescência ascendente, gradando de areia fina até media a grossa. 

Com estratificação cruzada acanalada de 30 cm.
5,4 218

Fl Metapelito com laminações paralelas 0,6 212,6

St Quartzito branco, bem selecionado, areia media a grossa. Com estratificação cruzada acanalada de 30 cm. 14 212

Sh Quartzito cinza claro, mal selecionado, variando de areia fina a grossa. 26 198

Sh Quartzito avermelhado, mal selecionado, prevalece areia média. 2,6 172

Gp Metaconglomerado de grânulos, clastos bem arredondados com estratificação planar. 2,2 169,4

Encoberto 1,4 167,2

Sh Quartzito cinza claro, areia média, mal selecionado. Apresenta níveis com grânulos 6,8 166,8

Gt
Metaconglomerado polimítico, clastos preferencialmente arredondados de quartzo leitoso, cristalino, fumê, 

quartzito. Aflora na forma lenticular de 4,4 x 6,0. Apresenta estratificação cruzada acanalada. Clastos de até 25 
4,4 160

Fl Metapelito acinzentado 0,6 156,6

Encoberto 9 156

Gt
Metaconglomerado polimítico, clastos preferencialmente arredondados de quartzo leitoso, cristalino, fumê, 

quartzito. Aflora na forma lenticular de 5,0 x 5,0. Apresenta estratificação cruzada acanalada. Clastos de até 27 
5 147

Fl Metapelito cinzento, com laminações paralelas 1 142

Gp
Metaconglomerado polimítico, clastos preferencialmente arredondados de quartzo leitoso, cristalino, fumê, 

quartzito. Aflora na forma lenticular de 3,0 x 9,0. Clastos de até 20 cm.
3 141

Fl Metapelito cinzento, com laminações paralelas 3 138

Encoberto 9 135

Sh
Quartzito avermelhado, mal selecionado, com granodecrescência ascendente, gradando de areia grossa a 

média.
6 126

Sp
Quartzito avermelhado, com granodecrescência ascendente, gradando de areia grossa a fina. Presença de 

estratificação cruzada planar de 20 cm.
17,4 120

Sh Quartzito cinza claro, areia grossa. 1,6 102,6

Sh Quartzito avermelhado, areia média, mal selecionado. 4 101

Sp Quartzito cinza claro a castanho claro, areia media a grossa, com estratificação cruzada planar métrica. 5,8 97

Sp Quartzito avermelhado, grosseiro, com nível de grânulos, presença de estratificação cruzada planar de 40 cm. 13,2 93,2

Encoberto 6 80

Sh Quartzito rosa salmão a castanho claro, impuro, mal selecionado. 6 74

Encoberto 2 68

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia média, bem selecionado. 3 66

Encoberto 7 63

Sh
Quartzito rosa salmão a castanho claro, com granocrescência descendente. Gradando de areia media a grossa 

até fina.
4 56

Sp Quartzito rosa salmão a avermelhado, grosseiro, impuro, com estratificação cruzada planar. Com nível de grânulos. 8 52

Encoberto (blocos rolados) 22 44

Sh Quartzito rosa salmão, areia média, mal selecionado. 10 22

ANEXO 4.4
DESCRIÇÃO DO PERFIL MIRANTE DOS CRISTAIS (PMC)
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Encoberto 3 12

Sh Quartzito castanho claro, com granocrescência ascendente, variando de areia fina a média. 3 9

Fsc Metapelito escuro. 2 6

Gms
Metaconglomerado polimítico, matriz areia média, sericítica, piritosa. Com clastos de filito ocre, filito carbonoso, xisto, 

quartzito, quartzo, chert. Com clastos de até 25 cm.
4 4
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Fsc Contato gradacional, com filito de coloração escura, com intercalações de areia e níveis mais ricos em ferro. 2 414

Sh Quartzito castanho claro a branco, mal selecionado, areia media. 1 412

Sh
Quartzito castanho claro a branco, granodecrescência ascendente, areia media a grossa para fina a média, mal 

selecionado.
15 411

St
Quartzito cinza claro, granocrescência ascendente, variando de areia media para grossa, com estratificação 

cruzada acanalada de 50 cm.
20 396

St
Quartzito cinza, granocrescência ascendente, variando de areia media para media a grossa, com estratificação 

cruzada acanalada de 50 cm.
7 376

Sh Quartzito cinzento, maciço, areia fina. 17,2 369

Sh Quartzito castanho claro a branco, mal selecionado, areia media. 2,8 351,8

Encoberto 22 349

Gp
Quartzito castanho claro a branco, mal selecionado, areia media e possui níveis de grânulos.e estratificação 

cruzada planar
8 327

Sh Quartzito rosa salmão, impuro, mal selecionado, areia média a grossa. 3 319

Encoberto 3 316

Sh Quartzito rosa salmão, impuro, mal selecionado, areia média. 3 313

Encoberto 2,8 310

Gp
Metaconglomerado polimíctico de forma lenticular, de clastos subarredondados de quartzo leitoso, quartzo 

fumê, quartzito. Clastos de até 30 cm. Matriz quartzosa, areia média.
2,8 307,2

Fl Quartzito castanho claro a branco, areia média. 0,4 304,4

Gp
Metaconglomerado polimíctico de forma lenticular, de clastos subarredondados de quartzo leitoso, quartzo 

fumê, quartzito. Clastos de até 30 cm. Matriz quartzosa, areia média.
4 304

Fl
Quartzito castanho claro a branco, areia fina, com mineral centimétrico cinza escuro arredondado e aureola 

avermelhada de oxidação.
4 300

Gp
Metaconglomerado polimíctico de forma lenticular, de clastos subarredondados de quartzo leitoso, quartzo 

fumê, quartzito. Clastos de até 40 cm. Contem matriz areia fina, com mineral centimétrico cinza escuro 
16 296

Fl
Quartzito castanho claro a branco, areia fina, com mineral centimétrico cinza escuro arredondado e aureola 

avermelhada de oxidação.
3 280

Encoberto 15,4 277

Fl Siltito, com mineral centimétrico cinza escuro arredondado e aureola avermelhada de alteração inclusa. 7,6 261,6

Fl Quartzito cinza claro a branco, areia fina a muito fina. 1 254

Fk Metapelito com laminações paralelas 0,2 253

Fl Quartzito cinza claro a branco, areia fina a muito fina, com laminações paralelas. 12,4 252,8

Rocha máfica, bastante alterada, coloração vermelha, concordante. 0,2 240,4

Fl Quartzito, castanho claro a cinza claro, granodecrescência ascendente, areia media a fina para fina. 4,2 240,2

Encoberto 4 236

Sh
Quartzito castanho claro a cinza claro, mal selecionado, granodecrescência ascendente, areia fina a media 

para media.
12,4 232

Fl Metapelito com laminação paralela 0,2 219,6

Sh Quartzito cinza, mal selecionado, granocrescência ascendente, areia media para media a grossa. 5 219,4

Sh Quartzito cinza claro, mal selecionado, granodecrescência ascendente, areia media para media a fina. 8,4 214,4

Encoberto 4 206

ANEXO 4.5
DESCRIÇÃO DO PERFIL FORTE BRUMADINHO (PFB)
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Sh Quartzito cinza, mal selecionado, granocrescência ascendente, areia media para media a grossa. 10 202

Fl Metapelito com laminação paralela 0,4 192

Fl Quartzito castanho claro a branco, areia média a fina. 0,8 191,6

Fl Metapelito com laminação paralela 0,2 190,8

Fl Quartzito castanho claro a branco, granodecrescência ascendente, areia  media a fina 1,6 190,6

Fl Metapelito com laminação paralela 0,4 189

St Quartzito cinza, mal selecionado, areia media a grossa, com estratificação cruzada acanalada de 30 cm. 6,6 188,6

Encoberto 3 182

Sh Quartzito cinza, areia media a grossa, mal selecionado. 2 179

St
Quartzito castanho claro, mal selecionado, granocrescência ascendente, areia media a grossa, estratificação cruzada 

acanalada de 40 cm.
13 177

Sh Quartzito cinza claro a branco, com granocrescência ascendente, areia média a grossa, mal selecionado. 6 164

St Quartzito castanho claro a cinza claro, areia média, possui nível com grânulos, estratificação cruzada acanalada de 25 cm. 6 158

Sh Quartzito castanho claro, areia media a grossa, mal selecionado. 4 152

Encoberto 36 148

Sh Quartizto cinza claro, areia media a grossa, mal selecionado. 2 112

Sh Quartzito avermelhado, mal selecionado, impuro, areia grossa, possui níveis com grânulos. 2 110

Gm Metaconglomerado com clastos de até 3 cm de quartzo. 1 108

Sh Quartzito castanho claro a branco, grosseiro, mal selecionado. 1,6 107

St
Quartzito avermelhado, mal selecionado, impuro, areia media a grossa, possui níveis com grânulos, estratificação cruzada 

acanalada de 30 cm.
7,4 105,4

Sh Quartzito castanho claro a branco, mal selecionado, areia média. 12 98

Gm Conglomerado grosseiro de clastos de quartzo de até 3 cm. 1 86

St
Quartzito castanho claro a branco, mal selecionado, areia média a grossa, possui níveis com grânulos, estratificação 

cruzada acanalada de 40 cm.
13 85

Sh Quartzito cinza claro a branco, areia média. 4 72

Encoberto 2 68

Sh Quartzito cinza claro a branco, mal selecionado, variando de areia média até fina a média. Friável. 31,2 66

Gm Metaconglomerado, com clastos de até 7 cm de quartzo. 0,8 34,8

Sh Quartzito cinza claro a branco, areia média. 1 34

Gm
Metaconglomerado polimíctico, matriz quartzítica, sericítica, piritosa e carbonosa. Os clastos chegam até 17 cm, e são de 

quartzo, quartzito, filito, xisto, chert. Alto grau de imaturidade. Forma lenticular
5 33

Encoberto 14 28

Gms
Metaconglomerado polimíctico, matriz quartzítica, sericítica, piritosa e carbonosa. Os clastos chegam até 30 cm, e são de 

quartzo, quartzito, filito, xisto, chert. Alto grau de imaturidade. Forma lenticular
14 14
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Fl Quartzito cinza claro, areia média, bem selecionado, com intercalações pelíticas. 5,2 443,2

Encoberto 6,6 438

Sh Quartzito cinza claro, areia grossa. 0,4 431,4

Encoberto 8 431

Sh Quartzito cinza claro, areia grossa, bem selecionado. 1 423

Encoberto 3 422

St Quartzito cinza claro, areia grossa, com estratificação cruzada acanalada. 16 419

Encoberto 1 403

Sh Quartzito cinza claro a branco, bem selecionado, areia média. 1 402

Encoberto 18,2 401

Sh Quartzito cinza claro, bem selecionado, areia fina a média. 0,8 382,8

Encoberto 2 382

St
Quartzito cinza claro, com granodecrescência ascendente, variando de areia média a fina com estatificação 

cruzada acanalada de 20 cm.
15 380

Encoberto 16 365

St Quartzito castanho claro a rosado, bem selecionado, com estratificação cruzada acanalada de 20 cm. 28 349

Encoberto 6 322

Sh Quartzito cinza claro a branco, areia fina a média, sericítica. 4 315

Encoberto 10 311

Sh Quartzito castanho claro, mal selecionado, areia grossa. 4 301

Sh Quartzito cinza claro, areia fina a média, bem selecionado. 16 297

Sh Quartzito branco, areia fina a média, com muitos veios de quartzo. 7 281

Sh Quartzito cinza, mal selecionado, variando de média a grossa, maciço. 6 274

Encoberto (solo arenoso com vegetação rasteira) 67 268

Sh
Quartzito castanho claro, impuro, mal selecionado, granocrescência ascendente variando de areia media a 

grossa.
11 201

St Quartzito cinzento, areia média, com estratificação cruzada acanalada de 30 cm. 27 191

Encoberto 22 163

St Quartzito cinzento, areia média, com estratificação cruzada acanalada de 40 cm. 10 141

Encoberto 7 131

Sh Quartzito cinza claro, bem selecionado, sericítico, areia média. 8 124

Sh Quartzito cinza claro a branco, mal selecionado, grosseiro com grânulos. 3 116

Sh Quartzito cinza claro, bem selecionado, granocrescência ascendente, variando de areia media a grossa. 12 113

Sh Quartzito avermelhado, bastante impuro, mal selecionado, grosseiro. 8 101

ANEXO 4.6
DESCRIÇÃO DO PERFIL TRILHA DOS ESCRAVOS (PTE)
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Encoberto 6 93

Sh Quartzito avermelhado, bastante impuro, mal selecionado, grosseiro. 6 87

Sh
Quartzito cinzento, bem selecionado, grãos de quartzo fumê recristalizados, maciço, impuro. granocrescência 

ascendente, variando de areia fina para média a grossa.
20 81

Encoberto 2 61

St
Quartzito castanho a avermelhado, areia fina a média. Mal selecionado. Possui estratificação cruzada acanalada de até 

30 cm.
4 59

Encoberto 2 55

St
Quartzito castanho a avermelhado, granocrescência ascendente, variando de areia fina a média para areia média. Mal 

selecionado. Possui estratificação cruzada acanalada de até 30 cm.
7,8 53

Gm Conglomerado de grânulos, clastos de quartzo fumê, cristalino e leitoso. 1,8 45,2

Sh Quartzito cinza, areia média, mal selecionado. 1,4 43,4

Encoberto 4 42

Sh Quartzito cinza claro a branco, areia fina a média, mais sericítico. 7 38

Encoberto 2 31

Sh
Quartzito cinza claro a branco, granocrescência ascendente, mal selecionado, variando de areia média a grossa e 

contendo níveis com grânulos.
4,4 29

Sh
Quartzito cinza claro a branco, com granocrescência ascendente, bem selecionado, variando de média a grossa, sericítico. 

Grãos subangulosos.
3,6 24,6

Encoberto 3 21

Gm
Metaconglomerado polimíctico, sustentado pelos clastos. Matriz areia grossa, mal selecionado. Clastos de quartzo fumê, 

cristalino e leitoso, xisto, gnaisse e quartzito. Os clastos variando de 1 a 6 cm.
4 18

Gm
Metaconglomerado polimíctico, sustentado pelos clastos. Matriz areia grossa, mal selecionado. Clastos de quartzo fumê, 

cristalino e leitoso, xisto, gnaisse e quartzito. Os clastos variando de 1 a 17 cm.
10 14

Gms
Metaconglomerado polimíctico suportado pela matriz. Muito mal selecionado, matriz argilosa, com clastos de quartzo 

fumê, cristalino e leitoso, xisto, gnaisse e quartzito. Os clastos variando de 1 a 15 cm.
4 4
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Fl Quartzito branco, areia fina, sericítico 2,4 265,4

Encoberto 10 263

Fl Quartzito cinza claro com porções verde claro, areia fina, sericítico, bem selecionado. 23 253

Encoberto 4 230

Sh
Quartzito avermelhado, mal selecionado, impuro, granocrescência ascendente, variando de areia media a 

grossa para areia fina a média.
3 226

Encoberto 1 223

Fl Quartzito cinza claro com porções verde claro, areia fina, sericítico, bem selecionado. 14 222

Encoberto 2 208

Sh
Quartzito cinza claro a branco, granodecrescência ascendente, variando de areia media a grossa para areia fina 

a média, mal selecionado.
9 206

Encoberto 4 197

St
Quartzito cinza claro a branco, granocrescência ascendente, variando de areia média para media a grossa, 

possui estratificações cruzadas acanaladas de até 50 cm.
51 193

Sh
Quartzito cinza claro a branco, granodecrescência ascendente, variando areia média a grossa com níveis de 

grânulos para areia fina.
16,4 142

Gm Conglomerado com clastos esparsos de quartzo de até 2 cm, matriz mal selecionada. 1 125,6

Sh Quartzito cinza claro a branco, areia fina a média, sericítico. 1 124,6

Gm Conglomerado com clastos arredondados de quartzo fumê, leitoso e cristalino de até 3 cm. 1,6 123,6

Sh Quartzito cinza claro, areia média, sericítico, mal selecionado. 1 122

Gm
Conglomerado com clastos arredondados de quartzo cristalino e fumê de até 5 cm e clastos estirados de 

quartzito de até 4 cm. Os clastos ficam menores e mais dispersos a medida que sobe a estratigrafia.
10 117

Sh Quartzito cinza claro, areia média, sericítico, mal selecionado. 8 107

Sh Quartzito avermelhado, impuro, mal selecionado, areia média a grossa com presença de grânulos estirados. 2 99

Sh Quartzito cinza claro a branco, areia média, sericítico, mal selecionado. 1 97

Gm Conglomerado de clastos estirados de quartzo e quartzito de até 3 cm. Matriz areia fina a média. 1,6 96

Sh Quartzito cinza claro a branco, areia média, sericítico, mal selecionado. 1,4 94,4

Gm Conglomerado de clastos de quartzo e quartzito de até 5 cm. Matriz areia fina a média. 4,8 93

Sh Quartzito cinza claro, areia média, mal selecionado, com clastos dispersos de quartzito de até 1 cm. 10 88

Gm Conglomerado oligomítico, com clastos de quartzo de até 3 cm, matriz areia média. 0,6 78

Sh
Quartzito cinza claro a branco, areia média, com uma lente de conglomerado de 0,2 x 1,6 m. Clastos de 

quartzo de 1 cm.
9 77,4

Fl Quartzito cinza claro a branco, micáceo, areia fina. 2 68

Sh  Gm
Quartzito castanho claro a branco, areia fina a média, com quatro lentes de conglomerado de dimensões de 

0,3 x 1,8 m, 0,4 x 2,6 m, 0, 4 x 2,2 m, e 0,3 x 2, 4m. Clastos de quartzo de até 5 cm.  
12 65,4

Gm Conglomerado oligomítico, com clastos de quartzo de até 4 cm, matriz grosseira. 2,2 54,2

Sh
Quartzito cinza claro, com granocrescencia ascendente, variando de areia fina a média, com presença de 

grânulos.
5,2 52

Rocha máfica avermelhada concordante. 2,8 46,8

Gm Conglomerado oligomítico, em forma de lentes, clastos de até 4 cm. 0,8 44

ANEXO 4.7
DESCRIÇÃO DO PERFIL CACHOEIRA DA ÓSTA I (PCO I)
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Sh Quartzito castanho claro, areia fina, sericítico. 3,2 43,8

Sh
Quartzito rosa salmão a castanho claro, impuro, mal selecionado, granocrescencia ascendente, variando de 

areia fina para grossa.
2,6 40

Fl
Quartzito rosa salmão a castanho claro, impuro, mal selecionado, granocrescencia ascendente, variando de 

fina para média.a fina
3,4 37,4

Sh
Quartzito rosa salmão a castanho claro, impuro, mal selecionado, granocrescencia ascendente, variando de 

fina para média a grossa.
1,4 33

Sh
Quartzito rosa salmão a castanho claro, impuro, mal selecionado, granocrescencia ascendente, variando de 

fina para média a grossa.
2,8 30,6

Sh Quartzito castanho claro a branco, sericítico, areia média. 1 28,8

Sh Quartzito rosa salmão a castanho claro, impuro, areia média, mal selecionado. 4,4 27,8

Sh Quartzito rosa salmão a castanho claro, impuro, areia grossa com grânulos, mal selecionado. 5,4 23,4

Sh
Quartzito rosa salmão, com granodecrescencia ascendente, variando de areia media a grossa para fina a 

média, mal selecionado.
1,6 18

Gm Conglomerado com clastos de quartzo de até 3 cm, matriz grosseira, com presença de magnetita. 0,8 16,4

Sh Quartzito rosa salmão, impuro, areia media a grossa, sericítico, mal selecionado. 0,8 15,6

Gm Conglomerado com clastos de quartzo de até 3 cm, matriz grosseira, com presença de magnetita. 1 14,8

Sh Quartzito rosa salmão, impuro, areia média a grossa, mal selecionado. 2,6 13,8

Sh Quartzito cinza claro, mal selecionado, areia media a grossa, mal selecionado, com clastos dispersos. 1,6 11,2

Gm Metaconglomerado oligomítico com clastos estirados de quartzo de até 3 cm de espessura. 1,6 9,6

Sh
Quartzito castanho claro, granodecrescencia ascendente, variando de areia media a grossa para fina a média, 

com grânulos dispersos, mal selecionado.
4 8

Fl Quartzito cinza claro a castanho claro, areia fina, sericítico. 0,8 4

Sh Quartzito castanho claro, areia media a grossa, com grânulos dispersos, mal selecionado. 2,6 3,2

Gm Metaconglomerado oligomítico, matriz grosseira, com clastos de quartzo de até 3,0 cm. 0,6 0,6
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Encoberto 5,6 271

Fl Quartzito branco, areia fina, sericítico 4 254,6

Sh Quartzito cinza claro a branco e rosado, granocrescência ascendente areia fina a média, mal selecionado. 23 250,6

Sh Quartzito avermelhado, mal selecionado, impuro, areia media. 7 227,6

Encoberto 14 220,6

Sh
Quartzito cinza claro a rosado, granocrescência ascendente, variando de areia fina a média para media a 

grossa, mal selecionado.
24 206,6

Encoberto 6 182,6

Sh Quartzito rosa salmão, impuro, mal selecionado, areia média. 16 176,6

Encoberto 23 160,6

Sh
Quartzito cinza, granocrescência ascendente, variando de areia média para media a grossa, grãos 

recristalizados.
11 137,6

Sh Quartzito rosa salmão, granocrescência ascendente, variando de areia fina a média, mal selecionado, impuro. 4 126,6

Encoberto 23 123,6

Fl e Sh Quartzito castanho claro a branco, areia fina a média, sericítico, com níveis oxidados. 30 100,6

Sh e Fl Quartzito rosa salmão, mal selecionado, impuro, areia media a grossa. 8 70,6

Gm Conglomerado com clastos de quartzo, de até 2,5 cm. Matriz areia grossa. 1 61,6

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia media, bem selecionado. 4 60,6

Gm Conglomerado com clastos de quartzo, quartzito e filito, clastos de até 5 cm, clastos estirados. 3 56,6

Sh Quartzito rosa salmão a avermelhado, areia média, mal selecionado, possui níveis de grânulos. 29,2 54,6

Encoberto 3 25,4

Sh Quartzito rosa salmão a castanho claro, areia média, mal selecionado, possui níveis de grânulos. 16 22,4

Sh
Quartzito rosa salmão a avermelhado, areia média a grossa, com presença de boxworks  possívelmente de 

pirita.
3 6,4

Gm Metaconglomerado polimíctico, com clastos estirados de quartzo, quartzito, filito de até 6 cm. 3,4 3,4

DESCRIÇÃO DO PERFIL CACHOEIRA DA OSTA II (PCO II)

ANEXO 4.8
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Fácies Descrição
Espessura 

(m)

Espessura 

acumulada (m)

Encoberto 5,6 271

Fl Quartzito branco, areia fina, sericítico 4 254,6

Sh Quartzito cinza claro a branco e rosado, granocrescência ascendente areia fina a média, mal selecionado. 23 250,6

Sh Quartzito avermelhado, mal selecionado, impuro, areia media. 7 227,6

Encoberto 14 220,6

Sh
Quartzito cinza claro a rosado, granocrescência ascendente, variando de areia fina a média para media a 

grossa, mal selecionado.
24 206,6

Encoberto 6 182,6

Sh Quartzito rosa salmão, impuro, mal selecionado, areia média. 16 176,6

Encoberto 23 160,6

Sh
Quartzito cinza, granocrescência ascendente, variando de areia média para media a grossa, grãos 

recristalizados.
11 137,6

Sh Quartzito rosa salmão, granocrescência ascendente, variando de areia fina a média, mal selecionado, impuro. 4 126,6

Encoberto 23 123,6

Fl e Sh Quartzito castanho claro a branco, areia fina a média, sericítico, com níveis oxidados. 30 100,6

Sh e Fl Quartzito rosa salmão, mal selecionado, impuro, areia media a grossa. 8 70,6

Gm Conglomerado com clastos de quartzo, de até 2,5 cm. Matriz areia grossa. 1 61,6

Sh Quartzito castanho claro a branco, areia media, bem selecionado. 4 60,6

Gm Conglomerado com clastos de quartzo, quartzito e filito, clastos de até 5 cm, clastos estirados. 3 56,6

Sh Quartzito rosa salmão a avermelhado, areia média, mal selecionado, possui níveis de grânulos. 29,2 54,6

Encoberto 3 25,4

Sh Quartzito rosa salmão a castanho claro, areia média, mal selecionado, possui níveis de grânulos. 16 22,4

Sh
Quartzito rosa salmão a avermelhado, areia média a grossa, com presença de boxworks  possívelmente de 

pirita.
3 6,4

Gm Metaconglomerado polimíctico, com clastos estirados de quartzo, quartzito, filito de até 6 cm. 3,4 3,4

DESCRIÇÃO DO PERFIL CACHOEIRA DA OSTA II (PCO II)

ANEXO 4.8
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