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bulge. O processo de encurtamento ocorre ao longo de uma calha confinada, como sugerido pela 

geofísica, induzindo uma deformação suave com encurtamento NS.  ................................... 99 
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Resumo 

O depósito de Zn-(Pb) sulfetado de Ambrósia Sul ocorre encaixado no setor meridional da faixa Vazante, 

região limítrofe entre a faixa Brasília e a borda sudoeste do cráton São Francisco. Tal região é 

caracterizada por típico ambiente cárstico em zona de clima tropical, que comumente é representada por 

intenso desenvolvimento de cobertura espessa e errática de solo o que dificulta o mapeamento geológico 

da região bem como as correlações litoestratigráficas e estruturais. Neste contexto, a sondagem 

exploratória, aliada à recuperação de testemunhos, permitiu o mapeamento litoestrutural em profundidade 

da zona de carstificação e a identificação de 6 litofácies, agrupadas em 4 associações de fácies. As 

características sedimentares das associações de fácies sugere um ambiente marinho com variações 

relativas do nível mar, associado com o desenvolvimento de uma plataforma carbonática em contexto de 

bacia de antepaís. A correlação estratigráfica regional permitiu reconhecer na pilha estratigráfica da área 

as formações Serra do Garrote, Serra do Poço Verde e Morro do Calcário, definindo uma discordância 

estratigráfica e/ou a não deposição de rochas do membro Pamplona médio e inferior, presente no setor 

meridional da faixa Vazante. Por sua vez, a sondagem com orientação de testemunhos permitiu uma 

investigação estrutural completa, onde foram descritas estruturas como falhas, fraturas, veios, 

acamamento, dobras, foliações e lineações. A análise estrutural local sugere uma fase de extensão com 

fluxo de massa para oeste, onde teriam sido geradas as falhas normais e veios de alto ângulo, seguida de 

uma fase de contração, com reativação de planos de acamamento e nucleação de falhas reversas e veios de 

baixo ângulo, além de dobras com vergência para leste. As mineralizações hidrotermais estão encaixadas 

em uma zona de brecha hidrotermal, preferencialmente em veios de alto ângulo e em cataclásticos gerados 

durante a extensão local. Os dolomitos constituem a principal rocha encaixante, todavia, próximo ao 

contato de base com os filitos carbonosos, observou-se o enriquecimento local de sulfetos o que sugere o 

controle da mineralização ligado uma barreira litoquímica. Veios de baixo ângulo, raramente 

mineralizados em Zn, cortam veios de alto ângulo, sugerindo que o evento mineralizante tenha perdurado 

inclusive durante a fase de inversão tectônica. Este contexto indica que o depósito de Ambrósia Sul tenha 

se formado na região do bulge da bacia de antepaís, afetado primeiramente por uma fase extensional, 

durante a sua nucleação, e posteriormente compressional, com o avanço dos cavalgamentos da faixa 

Brasília para leste. 
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Abstract 

The Ambrósia Sul sulfide Zn (Pb) deposit is hosted in the southern sector of the Vazante belt, a border 

region between the Brasilia belt and the southwest edge of the São Francisco craton. This area is 

characterized by a typical karstic environment in a tropical climate zone generated a thick and erratic soil 

cover that hinders the geological mapping of the region as well as the lithostratigraphic and structural 

correlations. In this context, an assessment survey, combined with the collection of core samples, allowed 

lithostructural mapping at the karstification zone depth and the identification of six lithofacies, which were 

grouped into four facies associations. The sedimentary characteristics of the facies associations suggest a 

marine environment with relative fluctuations in sea level that was associated with the development of a 

carbonate platform in a foreland basin context. The regional stratigraphic correlation allowed the Serra do 

Garrote, Serra do Poço Verde and Morro do Calcário formations to be recognized in the stratigraphic 

stack, defining a stratigraphic unconformity and/or non-deposition of rocks of the middle and lower 

Pamplona member in the southern section of the Vazante belt. On the other hand, the assessment survey 

with structural core orientation allowed a complete structural investigation, where structures such as 

faults, fractures, veins, bedding, folds, foliations and lineaments were describe. The local structural 

analysis suggests a extension phase with mass flow to the west, where the normal faults and high angle 

veins would have been generated, followed by a contraction phase, with reactivation of bedding planes 

and nucleation of reverse faults and veins of low angle, plus folds with vergence to the east. The 

hydrothermal Zn-(Pb) mineralizations are hosted in a hydrothermal breccia zone, rather in high angle 

veins and in cataclasites generated during the local extension. The dolomites constitute the main host rock, 

but near the base contact with the carbonaceous phyllites, local enrichments of sulfides were observed, 

which suggests a mineralization control linked to a lithochemical barrier. Low-angle veins, rarely 

mineralized in Zn, cut high-angle veins, suggesting that the mineralizing event persisted even during the 

tectonic inversion phase. This context indicates that the Ambrósia Sul deposit formed in the bulge region 

of the foreland basin, first affected by an extensional phase, during its nucleation, and later compressional, 

with the advancement of the ridges of the Brasília to the east. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1- APRESENTAÇÃO E NATUREZA DO PROBLEMA 

Nas últimas décadas o desenvolvimento tecnológico tem aumentando a assertividade e rapidez 

com que são desenvolvidos os alvos, as jazidas e os depósitos minerais. A aplicação de métodos 

geofísicos e geoquímicos muitas vezes precede as grandes descobertas, auxiliando na delineação 

aproximada dos locais de interesse ou de anomalias relacionadas com depósitos minerais. No entanto 

esses métodos não podem ser usados de forma isolada e somente o real entendimento do arcabouço 

geológico e a geometria do corpo mineralizado podem fornecer condições de avaliar economicamente o 

potencial mineral de uma área.  

Os maiores investimentos em projetos de exploração mineral estão relacionados à fase de 

sondagem. Tradicionalmente, os testemunhos de sondagem têm sido utilizados para a investigação direta 

das relações estratigráficas e como fonte de material para análise geoquímica, visando à avaliação de 

potenciais alvos. Por outro lado, as feições e as relações estruturais impressas nos testemunhos são muitas 

vezes passiveis de múltiplas interpretações. Para a aquisição de dados estruturais é fundamental o uso de 

técnicas de orientação de testemunho, a partir dos quais é possível realizar uma adequada analise e 

intepretação estrutural do depósito mineral.  

Na faixa Vazante são conhecidos os depósitos de Zn-(Pb) de Morro Agudo (do tipo acamadado), 

Vazante e Ambrósia (controlados por falha), além de inúmeras ocorrências anômalas em Zn e pequenos 

depósitos como Fagundes e Cercado, com distintos controles de suas mineralizações (Pinho 1990, 

Monteiro 1997, Dardenne 2000, Paniago 2011, Baia 2013). Em grande parte dos casos, os principais 

controles da mineralização decorrem de um forte componente químico litológico, de condições físico-

químicas específicas e da geometria externa dos corpos mineralizados (Monteiro 2002, Monteiro et al. 

2006, Baia 2013, Diniz Oliveira 2013). Todavia, o conjunto e a correlação entre eles é que define o 

depósito mineral. Leach & Sangster 1993 e Leach 2005, defendem a coexistências de alguns parâmetros 

no controle de mineralizações em depósitos do tipo MVT - Mississipi Valley Type (Figura 1.1). 
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Figura 1.1. Sumário dos principais controles de mineralização em distritos e depósitos MVT. (extraído de 

Leach 2005, modificado de Leach & Sangster, 1993) 

A região, predominantemente cárstica, impõem suas limitações na investigação geológica. O 

perfil de alteração do solo residual é variável e pode mascarar anomalias geoquímicas. Seu relevo se 

apresenta aplainado, dificultando a aquisição de dados geológicos, com alguns morros e morrotes onde 

são encontrados os afloramentos. Não obstante, o magnetismo presente no solo da região não se 
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correlaciona diretamente com as zonas mineralizadas em zinco como foi demonstrado por McGladrey 

2014, McGladrey et al. 2017 (Figura 1.2). Isso sugere que o solo magnético encontrado ao longo de toda 

a faixa Vazante seja em parte alóctone (McGladrey et al. 2017). Em tais circunstâncias, as porções 

superficiais deste solo não são atribuídas a um perfil de alteração dos carbonatos e sim ao aporte de 

material externo rico em minerais de magnetita. A geofísica regional aliada ao mapeamento tem fornecido 

importantes subsídios à interpretação tectônica e traçado de grandes contatos e estruturas em 

subsuperfície, porém limitada na investigação de zonas de falhas e de estruturas de menor ordem, como é 

o caso do depósito de Ambrósia Sul. 

 

Figura 1.2. Comparação entre a susceptibilidade magnética medida em afloramentos de rocha e em solos 

imediatamente adjacentes (extraído de McGladrey et al. 2017). 

Com base no apresentando, inúmeras são as dificuldades de se conseguir dados precisos sobre 

anomalias de possíveis depósitos, incluindo a delineação de sua geometria e a avaliação do controle da 

mineralização na região, sobretudo no que se refere ao depósito de Ambrósia Sul. Indiretamente, a 

localização deste depósito próximo aos de Morro Agudo, Ambrósia, Fagundes e Vazante poderia sugerir a 

correlação com o tipo acamadado ou controlado por falhas. No entanto a inexistência de claras evidências 

de campo dificulta a interpretação geológica e diminui a assertividade de trabalhos de pesquisa mineral 

conduzidos por sondagem exploratória da área. 

Dentro deste escopo, a área investigada faz parte da faixa metalogenética de Vazante e está 

inserida no segmento sul do depósito de Ambrósia, denominado de Ambrósia Sul. Neste setor foram 

aplicadas as técnicas de orientação e extração de dados estruturais de testemunho, utilizados neste trabalho 

para a análise estrutural e interpretação do modelo conceitual e geoeconômico. 
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O depósito de Ambrósia está localizado na região noroeste de Minas Gerais nas proximidades da 

cidade de Paracatu. Dentro do contexto geotectônico brasileiro essa região ocorre na margem sudoeste do 

Cráton do São Francisco e junto ao setor meridional da faixa Brasília, na porção oriental da província 

Tocantins. A rocha encaixante do depósito mineral sulfetado e oxidado de Ambrósia é definido pela 

sequência argilo-dolomítica do Grupo Vazante. O depósito de Ambrósia se dispõe na área com direção 

NW-SE e aproximadamente 4,5 km de extensão. 

1.2- LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 O depósito de Ambrósia está localizado a aproximadamente 13,5km a nordeste da cidade de 

Paracatu, noroeste de Minas Gerais (Figura 1.3). O acesso à área pode ser feito através da MG-188, que 

liga as cidades de Paracatu-Unaí, até chegar às proximidades do vilarejo de Santo Antônio, onde se segue 

por uma estrada não pavimentada até chegar na fazenda Ambrósio. De outra forma, o acesso é feito pela 

BR-040, que liga Paracatu (MG) até Belo Horizonte (MG), a partir do km 50 (acesso Entre Ribeiros, 

LMG-690), quando se segue por uma estrada não pavimentada principal por 10 km, até alcançar o sítio 

Moscou. 

 

Figura 1.3. Localização da área de estudo e principais acessos a área (Fonte: DNIT e IKONOS). 



Contribuições às Ciências da Terra-Série M, vol.78, p113., 2019. 

 

17 

 

O relevo da área é caracterizado por uma região aplainada, localmente revelando serras, morros e 

morrotes alongados segundo a direção preferencial NW-SE (Figura 1.4A). A compartimentação do relevo 

de SW para NE é notável e condiciona muitas vezes a litologia do substrato (Figura 1.4B). Na porção SW 

está localizada a região aplainada, desenvolvida sobre dolomitos e com típicas feições cársticas (pequenas 

cavidades e abatimentos). A topografia do terreno muda para NE, onde se desenvolve uma pequena 

elevação, contato dolomito com filito carbonoso, alinhada segunda a direção preferencial NW-SE. Essa 

elevação gradativa define o limite das nascentes de pequenos rios (alguns secos) que se desenvolvem a 

partir da vertente NE, bem como o domínio de morros e morrotes. 

 

 

Figura 1.4. (A) Imagem do sensor IKONOS e SRTM da área, com os principais aspectos morfológicos do 

terreno e rede de drenagem. (B) Perfil transversal e compartimentação do relevo. 
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O sistema hidrográfico é precário na região de ocorrência dos dolomitos e caracterizado por 

drenagens encaixadas em filitos carbonosos. A principal bacia é a do rio São Pedro, que recebe a maior 

parte dos afluentes que nascem próximo à área investigada.  

1.3- OBJETIVOS 

 Os principais objetivos deste mestrado incluem a caracterização do empilhamento 

litoestratigráfico e do arcabouço geológico, com o intuito de compreender a evolução estrutural do 

depósito de Ambrósia Sul. Também serão avaliados os parâmetros que controlam a mineralização do 

depósito de zinco sulfetado. 

Espera-se ao final do projeto destacar a aplicabilidade da técnica orientação de testemunho no 

desenvolvimento de depósitos minerais, a partir do exemplo estudado, desde sua fase de exploração 

mineral até a delimitação da jazida.  

1.4- MATERIAIS E MÉTODOS 

Levantamento bibliográficos 

Nesta etapa foram analisados e lido trabalhos de conclusão de curso de graduação em geologia, 

mestrados e doutorados, além de artigos, relatórios históricos de pesquisas mineral e relatórios internos da 

Votorantim Metais, relacionados a área de pesquisa. Em paralelo, foram consultados referências 

bibliográficas relacionadas com o tema da presente pesquisa, a partir de diferentes fontes de informação. 

Todo material que foi consultado e serviu para subsidiar discussões durante o decorrer desse trabalho, será 

devidamente citado e relacionado no item de referências bibliográficas. 

Compilação cartográfica 

A área conta com levantamento topográfico de detalhe, realizado pela Votorantim Metais, 

servindo de base para toda compilação topográfica que será apesentada em diferentes produtos desse 

mestrado. Neste caso o levantamento topográfico contempla coordenadas Este e Norte referenciadas ao 

datum SAD 69, zona 23S, meridiano central -45° e sua elevação está referenciada ao nível do mar 

(ortométrico). A partir dos marcos base locados na área, demarcou-se uma poligonal com o objetivo de 

efetuar o levantamento de quais quer informações, sem haver perda de precisão. O levantado conta com 
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um total de 821 pontos que foram interpolados e compilados no modelo digital de terreno da área das 

quais foram extraídas as curvas de níveis (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5. Mapa de curvas de níveis a partir do modelo digital de terreno. 

Nos casos onde foram utilizados mapas de caráter regional, os modelos digitais de terreno 

(SRTM) foram obtidos pelas aquisições de bancos de dados disponíveis para download no software 

Geosoft®. 

 A base de mapas geológicos conta com dados de mapeamentos realizados pelo Serviço Geológico 

Brasileiro - CPRM e mapeamentos de detalhe integrados pela Votorantim Metais. 

Imagens aéreas do sensor IKONOS foram adquiridas para auxiliar nas interpretações regionais e 

no mapeamento geológico, bem como a geofísica, magnetometria e gamaespectrometria, relativa ao 

aerolevantamento realizado pela empresa Lasa para Companhia Mineradora de Minas Gerais (COMIG) e 

a Secretaria de Estado de Minas e Energia (SEME). 

 Toda informação foi compilada em software ArcGIS® 10.3.1 fornecendo mapas temáticos 2D com 

os diferentes produtos obtidos por diferentes fontes, bem como, integrados a base de dados 3D durante o 

modelamento geológico através dos softwares Leapfrog® GEO 4.0 e DATAMINE® Studio 3. 
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Sondagens 

A sondagem é o procedimento operacional que permite testemunhar a rocha em subsuperfície com 

objetivo de investigar as características geológicas, continuidades dos corpos mineralizados e, quando 

realizada a orientação de testemunhos, subsidiar interpretações estruturais. No caso de Ambrósia Sul, 

foram realizados 160 furos de sonda, distribuídos ao longo do depósito, dos quais 130 foram positivos 

para a recuperação de informações estruturais a partir da metodologia de orientação de testemunhos e 

estão distribuídos ao longo da área de pesquisa (Figura 1.6). Para a investigação do depósito a sondagem 

foi realizada com espaçamento entre furos em malha regular de 50mx50m, localmente 25m x 25m e 25m 

x 12.5m sendo que nas bordas do depósito a malha foi espaçada para 100m x 100m e exploratória. Em 

todos os casos a direção preferencial dos furos foi de azimute N70° ou N250° (Figura 1.6) e com 

inclinações variando de 45° a 60° devido a geometria dos corpos. 

  

Figura 1.6. Mapa de curvas de níveis a partir do modelo digital de terreno e Malha regular de sondagem. 
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 O controle do desvio da trajetória dos furos de sonda foi realizado com intuito de garantir a 

posição das amostras. Foram utilizados os métodos convencionais de perfilagem por meio de aparelhos 

específicos Maxibor II® e Reflex Gyro®. Tal atividade consistem em atribuir valores de Azimute e 

Mergulho do furo, em uma posição de leitura. No caso dos furos de Ambrósia Sul, foram realizadas a cada 

3m de profundidade. O conjunto de leituras ao longo do furo é denominado perfilagem ou survey do furo 

de sonda e definem a trajetória do furo após o termino da sondagem (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7. Exemplo de desvio medido em furo e trajetória final do furo, comparação entre o furo 

projetado (planejado) x furo executado (perfilado). 

Orientação de testemunhos 

Foi utilizada a técnica de orientação de testemunho por meio do arpão conforme descrita por 

Zimmer (1963). Essa técnica consiste em lançar o arpão por dentro das hastes que revestem o furo, 

produzindo uma marca de orientação na parte inferior da rocha antes da sua extração. A marcação dos 

testemunhos foi feita com arpão de aço temperado, com 2,50m de comprimento e 30mm de diâmetro, em 

furo de diâmetro NQ (47,6mm). O ponto de orientação (PO) é marcado entre o eixo central e a borda do 

testemunho pelo impacto por gravidade da ponteira do arpão no topo da rocha (Figura 1.8). A operação 

de marcação varia de 15 a 20 minutos e utiliza o cabo wire line. Com o testemunho orientado a 

reconstituição da posição original da rocha é realizada como traçado da linha de base (obtida pelo PO).  
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Figura 1.8. Metodologia prática de orientação de testemunhos com arpão (modificado de Marjoribanks 

2010). (A) Sonda; (B) Ambiguidade de atitude em testemunho não orientado; (C) Orientação de 

testemunho com uso de arpão; e (D) Detalhes do procedimento de orientação de testemunho. 

Descrição de testemunhos 

A descrição dos testemunhos é realizada através da delimitação de intervalos litológicos e foi 

realizada para todos os furos utilizados nesse mestrado. A planilha de descrição padrão consolida as 

principais características descritivas de cada intervalo descrito, contendo informações como litologia, cor, 

textura, grau de intemperismo, tipo de alteração hidrotermal, conteúdos mineralógicos e outras 

observações (Figura 1.9).  

(D) 
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GJ7CODFR GJ7DIM DE GJ7DIM AT GJ7SGLLT GJ7UNIDE GJ7TIPCR GJ7TIPTX GJ7TIPGR GJ7INTPM GJ7AM ETO GJ7SUPER GJ7PYPER GJ7SPPER GJ7GAPER GJ7SHEAR GJ7TXTOB

Furo  Intervalo De Intervalo Até Litologia Unidade Cor Textura Granulometria Intemperismo Alteração hidrotermal Sulfetos Py Sp Ga
Zona de 

Cisalhametno
Observação

Máx. 20 caracteres Numérico Numérico List-Box Máx. 50 caracteres List-Box List-Box List-Box List-Box List-Box Numérico Numérico Numérico Numérico List-Box Máx. 255 caracteres

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório Preencher Preencher Preencher Preencher Preencher Preencher Preencher Preencher Preencher Preencher Preencher Preencher

VZAMF226 0.00 14.85 SO Vermelho Solo/Saprolito Mole Não fino, argiloso

VZAMF226 14.85 27.35 DO Cinza venulada Rocha Sã Não Recristalizado, localmente brechado, com venulações de dolomita branca.

VZAMF226 27.35 28.45 BH Cinza venulada Rocha Sã Carbonatacao Não Zoneamento hidrotermal com dolomita hidrotermal no centro e Sp fina, incolor a amarelo pálido nas bordas. Pequenas venulações de Py

VZAMF226 28.45 32.05 DO Cinza Brechada Rocha Sã Não

VZAMF226 32.05 34.25 DO Cinza Bandada Rocha Sã Não escuro, micrítico

VZAMF226 34.25 44.45 DO Cinza Rocha Sã Silicificacao Não Recristalizado, fino, maciço localmente com venulações de dolomita branca e sílica.

VZAMF226 44.45 45.45 BH Cinza venulada Rocha Sã Silicificacao 32 2 20 10 Não Clastos de dolomito fraturados imerso em uma matriz carbonatica fina preenchida por Sp, fina, incolor e com Ga muito fina, disseminada.

VZAMF226 45.45 56.15 DO Cinza Rocha Sã Não Com intercalações de DT recristlizado, pontualmente venulas de dolomita branca>Py e Sp fina, amarelo palido.

VZAMF226 56.15 56.70 BH Cinza Rocha Sã 5 3 2 Não Venulações irregulares e anastomosadas com dolomita branca, Py e Sp muito fina, disseminada, amarelo palido.

VZAMF226 56.70 86.80 DO Cinza Rocha Sã Não Micrítico, recristalizado, pontualmente brechado

VZAMF226 86.80 103.80 DT Cinza Rocha Sã Não Recristalizado localmente Do maciço. Clastos subarredondados de tamanhos variados, matriz fina com porções dolareniticas equigranular e estilolitos

VZAMF226 103.80 108.10 DO Cinza bandada Rocha Sã Não Bandado fino e micrititco

VZAMF226 108.10 120.65 FC Mocambo Preto bandada Rocha Sã 1 1 Não Bandado, localmente porções microconglomeraticos grão suportadas, com clastos arredondados e traçoz de py disseminada

VZAMF226 120.65 130.70 DO Cinza bandada Rocha Sã Não Bandado com veios hidrotermais localizados e mm/cm de Sp/Py

VZAMF226 130.70 132.80 BH Cinza venulada Rocha Sã 3 2 1 Não Venulas hidrotermais  de Sp+Py+DO branca e clastos com borda de reação manteada por Sp/Py

VZAMF226 132.80 134.55 DT Cinza venulada Rocha Sã Não Localmente veios hidrotermais  de silica/dolomita branca hidrotermais

VZAMF226 134.55 136.65 BH Cinza venulada Rocha Sã 7 4 3 Não Venulas hidrotermais  de Sp+Py+DO branca e clastos com borda de reação manteada por Sp/Py

VZAMF226 136.65 141.40 DT Cinza venulada Rocha Sã 1 1 Não Localmente veios  hidrotermais  de Sp/Py mm e espaçados

VZAMF226 141.40 146.50 BH Cinza venulada Rocha Sã 3 2 1 Não Venulas  hidrotermais  de Sp+Py+DO branca Sp/Py localmente silica

VZAMF226 146.50 155.90 DT Cinza venulada Rocha Sã Não Localmente veios hidrotermais  de Sp/Py mm e espaçados

VZAMF226 155.90 172.35 DT Cinza venulada Rocha Sã Silicificacao Não Matriz substituida por silica verde/vermelha magnética localmente sp/py disseminada

VZAMF226 172.35 174.55 BH Cinza venulada Rocha Sã 5 3 2 Sim Venulas hidrotermais de Sp+Py+DO branca

VZAMF226 174.55 184.00 FC Preto venulada Rocha Sã 1 1 Sim Com veios hidrotermais de quartzo+py discordantes e acompanhndo o bandamento (muito deformado) 

Figura 1.9. Planilha de descrição litológica de intervalos em testemunhos orientados. 

Amostras representativas de diferentes litologias foram coletadas e analisadas em microscópio 

óptico de luz transmitida afim de definirem suas feições típicas e características mineralógicas. 

Aquisição de dados estruturais 

Os dados estruturais do testemunho são extraídos através de ábacos específicos que medem o 

ângulo entre a linha base e a linha axial da estrutura de interesse (Beta), além do ângulo entre o plano da 

estrutura e o eixo do testemunho (Alfa) (Fig. 1.10) segundo a metodologia definida por Zimmer 1963, 

modificada por Holcombe et al. 2005, Marjoribanks 2010. Tais elementos são sempre medidos em sentido 

horário, considerando o ponto apical inferior (com relação a linha de base) da elipse formada entre a 

estrutura a ser medida e o testemunho.  

As restrições de aplicação do método ocorrem quando a rocha é muito fraturada, o que 

impossibilita a reconstituição do testemunho, ou quando os furos são feitos com inclinação > 80º da 

superfície, onde não é possível aferir com precisão o ponto de marcação inferir mais próximo da linha de 

base. 
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Figura 1.10. Exemplo de testemunho orientado e marcas utilizadas para a determinação estrutural. 

Para a etapa de cálculo da atitude real da estrutura é necessário o uso da informação de perfilagem 

obtida na etapa de sondagem. Para cada estrutura coletada ao longo do furo, foi avaliado o azimute e 

mergulho do furo na profundidade correspondente da estrutura analisada. 

Ao final os dados são lançados no software GEOcalculator®4.9.8 (Rod Holcombe Structural 

Geology Software & Tools; Figura 1.11) para determinar a atitude real da estrutura a partir dos ângulos 

medidos no testemunho (beta e alfa) e do mergulho e azimute do furo na profundidade onde foi coletada a 

estrutura.  
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Figura 1.11. Tratamento no software GEOcalculator®4.9.8 e cálculo da orientação real das estruturas 

coletadas. São inseridas as informações (setas em vermelho) relativas a estrutura de interesse no campo 

“A” e a medida do desvio do furo no campo “C”, o resultado da atitude real aparece no campo Result. 

Após a aquisição de dados estruturais e descrição litológica dos testemunhos de sondagem os 

dados são dispostos em tabelas, construindo assim um banco de dados de estruturas coletadas em 

testemunhos associados com respectivos litotipos. 

Construção de seções e mapas 

Foram confeccionadas seções ao longo de todos os furos e em malha regular, utilizando nesse 

caso o software Geosoft®, em geral espaçadas a cada 50m e localmente a cada 25m (seções de detalhe) e 

100m (seções exploratórias), cobrindo toda a área do depósito. As descrições litológicas e estruturas foram 

plotadas nas seções para auxiliar na interpretação geológica 2D. Respeitou-se nessa atividade a relação 

entre a estrutura coletada e o azimute da seção pela qual seria plotada, fornecendo a feição geométrica do 

mergulho aparente na seção para a interpretação 2D. Mapas em ArcGIS® 10.3.1 e modelos geológicos 

construídos nos softwares DATAMINE® Studio 3 e Leapfrog GEO® 4.0 foram confeccionados após a 

interpretação das seções, permitindo uma visualização pseudo-tridimensional do depósito. As seções mais 

representativas foram compiladas em CorelDraw®. 
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Análise e interpretação dos resultados 

A definição da coluna estratigráfica do alvo ocorrera a partir da compilação da informação 

litológica oriunda da descrição dos testemunhos de sondagem e das informações referente a lâminas 

delgadas realizadas para cada litotipo. 

As estruturas observadas devidamente descritas e interpretadas serão resumidamente apresentadas 

em diagramas de contorno estrutural gerados a partir do software GEOrient®9.5.0 (Rod Holcombe 

Structural Geology Software & Tools; Figura 1.12) e após consolidado procedeu-se com a digitalização 

através do software CorelDraw®. A hierarquia de eventos deformacionais será definida a partir da análise 

realizada bem como a contribuição de cada evento no controle da mineração. 

O mapa geológico de detalhe, juntamente com a interpretação estrutural serrão integrados gerando 

o modelo geológico 3D da Jazida. 

Ao final os resultados apresentados serão suficientes para a análise estrutural e definição dos 

principais controles da mineralização do depósito de Ambrósia. 

 

Figura 1.12. Programa utilizada na confecção de diagramas de contorno estrutural.  
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CAPÍTULO 2 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

2.1- CONTEXTO GEOTECTÔNICO 

A área investigada está localizada a sudoeste do Cráton do São Francisco, junto ao segmento 

meridional da faixa Brasília na porção oriental da província Tocantins, ambos integrando o embasamento 

da plataforma Sul Americana (Figura 2.1). Os terrenos da província Tocantins registram um extenso 

orógeno gerado pela colisão e aglutinação de três blocos continentais durante o Neoproterozoico (Almeida 

et al. 1981). Foram envolvidos nesta colisão os crátons Amazônico (a noroeste), São Francisco (a leste) e 

Paranapanema (a sudoeste), este último encoberto pelos sedimentos fanerozoicos da bacia do Paraná 

(Brito Neves et al. 1999). Tal colisão resultou na formação dos cinturões de dobramentos Paraguai-

Araguaia e Brasília (Dardenne 2000).  

 

Figura 2.1. Divisão tectônica da plataforma Sul americana e localização da província Tocantins 

(modificado de Almeida 1977). 



Botura, B.N., 2019.Análise Estrutural e Principais Controles de Mineralização do Depósito de Ambrósia Sul Paracatu/MG 

 

28 

 

O cinturão ou faixa de dobramentos Brasília está localizado na porção oriental da província do 

Tocantins e apresenta orientação geral N-S, acompanhando a margem oeste do Cráton do São Francisco. 

A faixa de dobramentos Brasília pode ser subdividida em dois compartimentos com características 

estruturais e metamórficas distintas a saber: Setentrional e Meridional. Os dois compartimentos são 

separados pela mega-estrutura denominada sintaxe dos Pirineus, caracterizada por um expressivo conjunto 

de traços estruturais curvos com orientação predominante WNW-ESSE (Dardenne 2000; apud Marini et 

al. 1981, 1984a, 1984b) (Figura 2.2).  

 

Figura 2.2. Unidades tectônica da faixa de dobramentos Brasília e margem oeste do cratón São Francisco 

(Dardenne 2000). Abaixo, seção geológica esquemática (linha tracejada), mostrando as relações entre as 

diversas unidades (Modificada de Dardenne 2000). 
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A porção meridional da faixa Brasília é formada pelos grupos Vazante, Canastra, Ibiá e Araxá 

dispostos segundo um complexo sistema imbricado de nappes e falhas, com transporte tectônico de grande 

extensão e localmente metamorfismo de baixo e alto grau (Fuck et al. 1993, Fuck 1994, Fuck et al. 1994, 

Dardenne et al. 1998, Dardenne 2000, Fuck et al. 2005) e delimita a porção sudoestedo do Cráton do São 

Francisco (Figura 2.2). 

Todavia, autores como Alkmim et al. 1993, 1996, Alkmim & Martins-Neto 2001 e Reis 2011 

sugerem que o Grupo Vazante faça parte do Cráton do São Francisco (Figura 2.3) e que o contato entre a 

faixa Brasília e o cráton ocorra na região através de uma mudança no estilo tectônico. Desta forma, os 

dobramentos impressos na cobertura junto com o embasamento estariam diretamente envolvidos na 

deformação e edificação da faixa Brasília enquanto que no interior do cráton, as coberturas exibiriam 

deformação epidérmica. Tal disposição foi apresentada através de seções sísmicas regionais por Romeiro-

Silva & Zalán 2005 e Zalán & Romeiro-Silva 2007 e posteriormente por Reis et.al. 2015 (Figura 2.4). 

 

Figura 2.3. Cratón São Francisco e bacia do São Francisco (linha tracejada em vermelho) e disposição do 

Grupo Vazante, no caso dentro da área cratônica (extraído de Reis et. al. 2015, modificado de Alkmim 

2004 e Alkmim et al. 2006). 
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Figura 2.4. Seção composta sísmico-estratigráfica regional, interpretada da bacia do São Francisco e 

contato entre o cráton e a faixa de dobramentos Brasília (extraído de Reis et. al. 2015).  

2.2- GRUPO VAZANTE 

 2.2.1. Contexto Estratigráfico 

O Grupo Vazante é representado por uma faixa estreita com aproximadamente 50km porém 

extensa, com aproximadamente 250km de direção geral N-S, composta essencialmente por uma sequência 

marinha metassedimentar, argilo-dolomítica (Dardenne 2000). Apresenta uma longa história de pesquisa 

geológica, que remota desde a descoberta da jazida de Vazante por Ângelo Solis em 1933, ou seja, mais 

de 80 anos de desenvolvimento científico, na busca de seu entendimento geológico (Figura 2.5).  
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Figura 2.5. Quadro estratigráfico comparativo dos trabalhos realizados para definição do Grupo Vazante 

(modificado de Madalosso 1979) 

A compilação litoestratigráfica do Grupo Vazante ocorreu nos trabalhos de Dardenne et al. 1995, 

1997, 1998 e 2000, resultando na sua divisão em sete formações, a saber: Retiro, Rocinha, Lagamar, Serra 

do Garrote, Serra do Poço Verde, Morro do Calcário e Serra da Lapa (Figura 2.6), descritas a seguir da 

base para o topo: 

Formação Retiro: caracterizada por camadas métricas de quartzito branco, localmente conglomerática e 

intercalada com siltito branco. Em algumas localidades essa formação apresenta camadas de diamictito, 

com seixos de quartzito, calcário, dolomito, metassiltito, e granitóides envolvido em matriz pelítica, 

localmente fosfática, formadas por fluxo de detritos, além de camadas de fosforitos, ricos em intraclastos e 

pellets (Fosforito I – diamictito de Coromandel).  
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Formação Rocinha: apresenta em sua base uma sequência areno-pelítica recoberta por um pacote espesso 

e regularmente intercalado a base de siltito e metassiltito. A sua parte intermediaria é formada por um 

pacote de siltito cinza escuro, carbonático e piritoso, com finas laminações fosfáticas; para o topo ocorre 

um enriquecimento em fosfato até formar um intervalo de fosfarenito rico em intraclastos e pellets 

(Fosforito II – depósito de Rocinha). No topo da sequência são notáveis ritmito, siltito e quartzito 

alternados, bem como um nível fosfarenítico (Fosforito III- depósito de Lagamar). 

Formação Lagamar: ocorrem conglomerado, quartzito, metassiltito e siltito em sua base, sobreposta por 

uma sequência de brecha dolomítica intraformacional, calcário cinza escuro e calcário estratificado além 

de intercalações lamelares de brecha e dolomito estromatolítico (biohermas do topo da unidade), 

lateralmente interdigitado com metassiltito carbonático e metapelito ardosiano. 

Formação Serra do Garrote: consiste em um espesso pacote de siltito cinza escuro a cinza esverdeado, por 

vezes com aspecto rítimico, carbonoso, e piritoso, além de finas intercalações de quartzito. 

Formação Serra do Poço Verde: é basicamente composta por uma sequência dolomítica, subdividida em 

quatro membros: a) Membro Morro do Pinheiro inferior, composto por dolomito cinza a rosa, por vezes 

com esteiras microbiais, intercalado com níveis de dolarenito oncolitico e brecha intraformacional, 

associado a lentes de dolomito com estromatólitos colunares; b) Membro Morro do Pinheiro Superior, 

definido por dolomito cinza escuro laminado, com esteiras microbiais e estruturas tipo bird’s eyes, 

intercalado com camadas de dolarenito, brecha intraformacional e folhelho carbonoso; c) Membro 

Pamplona inferior, formado por metassiltito cinza, verde e roxo, intercalado com dolomito micrítico de 

coloração rosa e com laminações de esteiras microbiais e pequenas lentes de meta-arenito fino a 

conglomerático; d) Membro Pamplona Médio,  composto por dolomito cinza claro a rosa com laminações 

de esteiras microbiais, intercalado com camadas de dolarenito, brecha intraformacional e dolomito com 

estromatólitos colunares, além de lentes de folhelho carbonoso. 

Formação Morro do Calcário: composto por dolomito rosa estromatolitico, integrantes de bioestromas e 

biohermas, associados à dolarenito oolitico, oncolitico e dolorudito.  

Formação Serra da Lapa, composta por sequências de folhelho carbonoso, metassiltito carbonático além 

de lentes de dolomito com esteiras microbiais, estromatólitos colunares; brecha intraformacional e níveis 

de quartzito na região de Vazante. No entanto na região de Unaí-MG, esta formação é composta por 

metarenito em metaconglomerado lítico intercalados com siltito escuro. 
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 As notáveis diferenças litológicas entre os setores norte, região de Paracatu, e sul, região de 

Vazante, levaram Oliveira 1998 e Rigobello et al. 1988 a propor uma coluna estratigráfica auxiliar para a 

região a norte de Paracatu (Figura 2.7), porém que poderiam ser correlacionáveis regionalmente no 

âmbito da bacia carbonática.  

 

Figura 2.6. Coluna litoestratigráfica do Grupo Vazante e base do Grupo Canastra (Dardenne 2000).  
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Figura 2.7. Colunas litoestratigráficas e subdivisões propostas para as regiões de Paracatu (A) e Vazante 

(B) e correlação das unidades informalmente definidas em Paracatu pelo projeto da Mineração Termerid 

com aquelas formalmente estabelecidas, de acordo com Oliveira 1998 (extraído de Monteiro 2002). Linha 

tracejada vermelha: indica a correlação com base na quimioestratigrafia proposta por Diniz Oliveira 2013, 

com marco estabelecido entre o Membro Pamplona Médio (AF5) e a Formação Morro do Calcário (AF6). 

Estudos quimioestratigráficos realizados por Diniz Oliveira 2013 na pilha carbonática de Vazante, 

com base na descrição estratigráfica e em isótopos estáveis de carbono e oxigênio, demostram uma forte 

diferenciação entre o Membro Pamplona Médio (AF5) e a Formação Morro do Calcário (AF3) (Figura 

2.8). Esta evidência define um marco estratigráfico antes do surgimento das biocontruções 

estromatolíticas do Membros Pamplona Superior, marcado pela discordância quimioestratigrafica. Tal fato 

pode sugerir a correlação entre as colunas estratigráficas a partir dos Membros Santa Rita e Pamplona 

Superior, que definiriam a Formação Morro do Calcário para ambas as pilhas metasedimentares (Figura 

2.7). 
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Figura 2.8. Perfil quimioestratigrafico das associações de facies (AF3 a AF6), com curvas de δ13C, δ18O 

(PDB) e razão Mn/Sr ao longo de 1.115m. Destaque para a discordância marcada pela linha verde 

pontilhada na passagem do AF5 para o AF6, quando o desenvolvimento de bioconstruções 

estromatóliticas predomina amplamente (extraído de Diniz Oliveira 2013). 
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2.2.2. Evolução Geotectônica 

A evolução geotectônica e ambiente de sedimentação do Grupo Vazante apresenta duas vertentes 

de estudos. Campos-Neto 1984, Almeida 1993 e Fuck 1994 defendem que o Grupo Vazante tenha se 

formado no contexto de margem continental passiva. Alkmim & Martins Neto 2012, por sua vez, 

consideram o Grupo Vazante como uma cobertura cratônica neoproterozoica correlata a sequência 

deposicional de 1ª ordem da borda do Cráton do São Francisco, denominada sequência Macaúbas, e 

assim, representantes da margem passiva da borda oeste do cráton São Francisco (Reis & Alkmim  2015) 

(Figura 2.9). 

 

Figura 2.9. Evolução tectônica da faixa Brasília e Cráton do São Francisco segundo Martins Neto & 

Alkmim 2001. 

 Dardenne 1981 e Marini et al.1981, sugerem que o Grupo Vazante teria sido gerado em 

condições de acentuada subsidência, devido a sua grande espessura de (meta)sedimentos, superior a 

5000m, quando comparado as demais unidades proterozoicas. Para Dardenne 1978, Dardenne 1979, 

Campos-Neto 1994 e Fuck et al. 1993, o Grupo Vazante seria mesoproterozoico e correlato aos Grupos 
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Paranoá e Canastra, devido a um paleoalto estrutural gerado por esforços extensivos (Figura 2.10). 

Thomaz Filho et al. 1998, Martins-Neto et al. 2001, Martins Neto & Alkmim 2001 sugerem que o 

ambiente de sedimentação do Grupo Vazante seria análogo ao Grupo Bambuí, em contexto deposicional 

de bacia de antepais (foreland). Tal contexto seria comprovado pela existência de clastos de rochas 

metamórficas (filitos, quartizitos e metachert) presentes nos metaconglomerados da Formação Serra da 

Lapa (Laranjeiras 1992 e Dardenne et al. 1998) provenientes das sequencias da faixa Brasília e 

preservados devido a rápida subsidência e elevada taxa de sedimentação nos primeiros fronts de 

cavalgamente (Dardenne et al. 1998). 

 

Figura 2.10. Posicionamento do Grupo Vazante na evolução tectônica da faixa Brasília segundo 

Dardenne 2000. 
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2.2.3. Contexto Estrutural 

O Grupo Vazante é considerado complexo do ponto de vista estrutural, no qual predomina 

deformação epidérmica, com vergência para leste, notáveis através de dobras e fraturas de acordo com o 

comportamento reológico, relacionados, respectivamente, aos diversos tipos litológicos predominantes na 

região, sobretudo pelitos e rochas carbonáticas. Nessa situação, segundo Dardenne 1974, os pelitos 

acomodam a deformação de forma dúctil, sendo comum a visualização de intenso dobramento, com 

desenvolvimento dobras isoclinais, e falhamento de baixo ângulo associado. Os dolomitos por sua vez 

registram a deformação frágil, predominando dobramentos suaves, com eixos de direção N-S e E-W, e 

fraturas espaçadas.  

Para Almeida 1993, originalmente, o Grupo Vazante foi afetado por um sistema de nappes 

resultante da compressão que sucedeu a extensão formadora das bacias e assim, refletindo no 

desenvolvimento das áreas pancratônicas.  

Pinho 1990 conduziu um dos trabalhos pioneiros na faixa Vazante, detalhando os eventos 

tectônicos estruturais relacionados a falha Vazante. Em seu trabalho foram identificadas 4 fases 

deformacionais, a saber: D1 - fase de caráter extensional que corroborou na reativação de antigas 

estruturas do embasamento, provocando movimentação diferencial dos blocos e gerando altos 

paleogeográficos que controlaram a deposição do Grupo Vazante; D2 - fase compressiva tangencial, 

responsável pela reativação transcorrente de falhas sin-sedimentares; D3 - fase de encurtamento tectônico, 

marcado por falhas de empurrão e; D4 - fase de caráter extensional, com notável alívio da compressão 

gerada na fase anterior e relacionada com a acomodação dos blocos. 

Rostirolla 2002 e Matumoto 2012 detalharam e subdividiram as fases definidas por Pinho 1990 na 

região de Vazante, apresentando novas considerações e feições estruturais. A partir desta análise, 

Matumoto 2012 sugere a existência de até 6 fases deformacionais para a região de Vazante (Figura 2.11). 

Na região de Paracatu, destacam-se os trabalhos de Campos Neto 1984b, com a definição de sete 

fases de deformação, e Freitas-Silva & Dardenne 1992b que sugerem a evolução tectônica desta porção e 

adjacências através de um único evento tectônico, composto por 6 fases de deformação (Figura 2.12). 
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Matumoto (2012) Rostirolla (2002) Pinho (1990) 

Fases de 

deformação 
Principal 

característica 
Fases de 

deformação 
Principal 

Característica 
Fases de 

deformação 
Principal Característica 

D1 
Clivagem 

ardosiana 
D1 

Estruturação 

regional dúctil-rúptil 

correlacionado ao 

campo de tensão de 

encurtamento crustal 

D1 

Extensivo com reativação de antigas 

zonas de fraqueza do embasamento 

responsável pela geração de altos 

paleogeógraficos 

D2 
Clivagem 

ardosiana 
D2 

Estruturação 

regional rúptil-dúctil 

correlacionado ao 

campo de tensão de 

encurtamento crustal 

D2 
Compressivo tangencial e 

responsável pelas mineralizações de 

zinco de Vazante 
D3 

Dobras e 

clivagem de 

crenulação 
D3 

Dúctil-rúptil, 

principal fase de 

mineralização de 

Zinco, atribuído ao 

sistema de falhas 

direcionais sinistrais 

D4 

Zona de falha 

Vazante, evento 

essencialmente 

distensivo 

D4 

Sistema distencional 

rúptil, com 

remobilização de 

fases mineralizadas 

D5 

Zonas de 

cisalhamento e 

clivagem de 

crenulação de 

baixo ângulo. 

- - D3 Encurtamento tectônico 

D6 
Dobras com eixo 

de caimento para 

NW 
D5 

Sistema distencional 

rúptil com formação 

de falhas EW e NW 
D4 Extensivo/Alívio 

Figura 2.11. Síntese estrutural comparativa das fases deformacionais para a região de Vazante, segundo 

visões distintas. 
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Campos Neto (1984b) Freitas-Silva & Dardenne (1992b) 

Fases de 

deformação 
Principal característica Fases de deformação Principal característica 

D1 Dobras com eixo de caimento para SW 
F1 

Clivagem de fluxo S1 paralela ao 

acamamento sedimentar 
D2 Dobras com eixo de caimento para SW 

D3 Cavalgamentos paralelos a estruturas F2 

Principal fase de deformação marcada 

pela clivagem de Fluxo S2, 

correspondente a foliação regional, 

gerada com uma foliação tipo SC 

D4 Dobras com eixo de caimento para NW F3 
Dobras em chevron e falhas 

transcorrentes 

D5 Dobras com eixo de caimento para NE 

F4 Kinks 

F5 
Ondulações suaves com incipiente 

clivagem espaçada 

D6 Dobras com eixo de E-W 
F6 

Fraturas de cisalhamento híbridas e 

falhamentos normais D7 Falhas transversais 

Figura 2.12. Síntese estrutural comparativa das fases deformacionais, segundo os respectivos autores, 

para o Grupo Vazante na região de Paracatu. 

2.2.4. Idades do Grupo Vazante 

As primeiras idades do Grupo Vazante foram indicadas pelos estudos de Moeri 1972 e Dardenne 

et al. 1976 a partir da análise dos níveis de estromatólitos encontrados em sua pilha sedimentar comparado 

a estromatólitos encontrados nos Grupos Canastra e Paranoá. Os estromatólitos nesses grupos pertencem 

aos gêneros Kussiela, Colonnella, Conophyton, Jacutophyton e Baicalia e sugerem os limites de idades 

1.35Ga e 0.95Ga. 

Datações Pb-Pb realizadas por Amaral & Kawashita 1967, Amaral 1968c, Cassedanne & Lasserre 

1969, Cassedanne 1972, Iyer 1984, Iyer et al. 1992, Misi et al. 1997, Cunha et al. 2001 e Freitas-Silva & 

Dardenne 1997 em galena de amostras provenientes dos depósitos minerais de Vazante e Morro Agudo 

reportaram idades de 1,2Ga e 0,65Ma. A interpretação dos autores sugere que em 1.2Ga ocorreu a 

separação do Pb de sua fonte e em 0.65Ga a mineralização, nesse caso, neoproterozoica e próxima a idade 

de sedimentação, correlata ao Grupo Bambuí.  

Idades semelhantes foram identificadas pelas datações realizadas por Amaral & Kawashita 1967 e 

Couto et al. 1981 pelo método Rb-Sr em folhelhos do Grupo Vazante, respectivamente 600±50Ma e 

680±10Ma. Tais idades sugerem também o último evento térmico. 
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Estudos quimioestratigraficos e isotópicos conduzidos por Misi 1997 e Azmy et al. 2001, 

considerando as razões 87Sr/86Sr e δ13C de calcáreos micríticos da porção basal do Grupo Vazante 

(formações Lagamar e Rocinha) e de δ34S do sulfato aprisionado no retículo cristalino de minerais 

carbonáticos sugerem que a deposição dos sedimentos tenha ocorrido há 670-600Ma. 

Babinski et al. 2005 realizou estudos geocronológicos em diques máficos hidrotermalizados que 

cortam a pilha sedimentar do Grupo Vazante e estão presentes na zona de falha de Vazante, pelo método 

U-Pb em zircão detrítico. A Idade encontrada de 2.1Ga foi interpretada como relativa à herança do 

embasamento. 

Zircões detríticos foram coletados em níveis siliciclasticos da coluna estratigráfica do Grupo 

Vazante e analisados pelo método U-Pb por Rodrigues 2008 e Rodrigues et al. 2012, sugerindo a idade 

máxima de deposição paleproterozoica e neproterozoica além de uma pequena população de zircão 

neoproterozoica. A idade máxima de deposição, 935±14Ma, foi verificada nas formações Santo Antônio 

do Bonito e Rocinha, base do Grupo Vazante. Idades 1.3Ga e 2.1Ga, com picos de 1.2Ga, foram 

reportadas paras as formações Serra do Garrote, Morro do Calcário e Serra da Lapa. Com base nesses 

estudos, Rodrigues 2008 reformulou o modelo evolutivo para o Grupo Vazante conforme Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Evolução tectônica da faixa Brasília de acordo com Rodrigues 2008, baseada no estudo de 

proveniência de zircões detríticos. 
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2.2.5. Contexto Metalogenético 

Na região de Vazante/Paracatu ocorrem importantes mineralizações de Zn e Pb associadas a 

estratos carbonáticos e à sequência argilo-dolomitica do Grupo Vazante (Dardenne 2000). Neste cenário 

destacam-se as minas em operação de Vazante e Morro Agudo, bem como os depósitos do Cercado, 

Ambrósia, Ambrósia-Sul e Fagundes. Estes depósitos corroboram para elevar a região ao status de maior 

distrito zincífero brasileiro, responsável por toda a produção de concentrado de zinco e chumbo do país.  

Depósito de Zinco Silicatado de Vazante 

A mina de Vazante é o maior depósito de minério willemítico do mundo, localizada no município 

homônimo e recursos totais estimados próximos de 60 Mt com 20%Zn. A sua mineralização ocorre 

encaixada no Grupo Vazante em um sítio estruturalmente complexo, associada a uma zona de falha 

anastomosada, com atitude média N50°E/60°-70°NW e 11km de extensão. O núcleo da falha é 

caracterizada por uma brecha hidrotermal Fe-carbonatada, com lentes e pods mineralizados em willemita.  

Segundo Oliveira Diniz 2013, as rochas encaixantes da falha pertencem a Formação Serra do Poço 

Verde e são constituídas na lapa pelos dolomitos cinza escuros do Membro Morro do Pinheiro Superior e 

na capa, pelos dolomitos róseos com intercalações de siltito verde e lilá do Membro Pamplona Inferior. 

Esta configuração muda no extremo norte do depósito, onde a mineralização se encontra encaixada 

preferencialmente nos dolomitos róseos da Formação Pamplona médio e inferior. O autor sugere ainda 

que a mineralização willemítica esteja fortemente relacionada com a existência do Membro Pamplona 

Inferior (AF4), responsável pela neutralização do fluido hidrotermal metalífero que gerou o depósito 

willemítico (Figura 2.14). Segundo Monteiro 1997, 2002, e Monteiro et al. 2006, para temperaturas de até 

250° a precipitação da willemita é controlada principalmente pela a mudança do pH do fluido, 

neutralizado por uma condição básica ou neutra com alta fugacidade de oxigênio. 
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Figura 2.14. Seção geológica indicando zona de mistura e condição físico-química dos fluídos 

hidrotermais responsáveis pela mineralização willemítica na falha de Vazante (extraído de Diniz Oliveira 

2013). 

Monteiro et al. 2006, postularam que o depósito de zinco willemítico de Vazante tenha sido 

formado pela mistura entre fluidos oxidado metalíferos, pobres em enxofre, e fluido meteórico canalizado 

pela estrutura da falha de Vazante. No caso a alteração hidrotermal responsável pela formação do minério 

willemítico é subdividida em três fazes distintas de acordo com as observações de Monteiro 2002. A 

primeira fase de hidrotermalismo ou pré-mineralização, foi responsável pela silicificação intensa, 

dolomitização e ankeritização, favorecendo a formação de uma complexa zona de brechas ligadas à 

passagem do fluido. Uma segunda fase de hidrotermalismo (sin-mineralização), com a alteração fissural, 

contém a mineralização willemítica. Já a fase final do evento hidrotermal responde pela a formação de 

brechas hidráulicas e pela substituição de rochas mineralizadas por hematita, dolomita e, de forma 

subordinada, clorita. 
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Ao estudar o extremo norte do depósito, Lemos 2011 identificou um zoneamento mineral 

caracterizado pelo predomínio de hematita, quando comparado com a porção sul do mesmo. Slezak 2012, 

através de trabalhos de mapeamento e descrição de testemunhos no extremo norte do depósito, classificou 

as brechas hidrotermais em 4 tipos, dependendo de seu estágio de evolução: a) brecha inicial localizada na 

porção distal e externa do minério willemitico, apresentando incipiente brechação e fraca alteração a Fe-

carbonatação; b) brecha com forte alteração de Fe-carbontação e intensa brechação; c) brecha willemítica, 

contendo múltiplas gerações de willemita, hematita e franklinita; e d) brecha com substituição de 

hematita, geralmente próximo a brecha willemítica.  

A mineralização calamínica, secundaria, é composta por inúmeros minerais de alteração 

supergênica, como hemimorfita, hidrozincita e smithsonita e mais raramente piromorfita (Monteiro 2002 

apud Amaral 1968). Ela se encontra sempre relacionada com as zonas de brechas de colapso em ardósias, 

folhelhos e dolomitos, controladas por falhas e fraturas NE (Monteiro 2002 apud Rigobello et al. 1988). 

Ocorrências Zinciferas 

Ocorrências zincíferas são conhecidas em um raio de 15 km no entorno da mina de Vazante e 

foram estudadas e detalhas por Baia 2013 e Baia et al. 2014. Dentre elas se destacam as ocorrências de 

Mata II, Olho D’Água, Pamplona e Mina do Cercado. 

As ocorrências Mata II e Olho D’Água são estruturalmente controladas e localizadas no contato 

entre as rochas dolomíticas da Formação Morro do Calcáreo e metapelíticas da Formação Serra da Lapa. 

Junto a essas ocorrências foram reconhecidas diferentes tipologias de brechas dolomíticas hidrotermais. 

Os tipos I e II resultam de baixa a média interação fluido-rocha, além de cimentação e vênulas 

hidrotermais, sem hidrofraturamento. Os tipos III e IV representam estágios de hidrofraturamento, com 

quebra dos clastos do dolomito, enquanto o Tipo V revela completa dissolução dos clastos dolomíticos, 

além de brechação hidráulica.  

Na ocorrência de Pamplona e na Mina do Cercado as brechas dolomíticas são mineralizadas, 

controladas por falhas normais e transcorrentes e evidenciam deformação rúptil-dúctil.  

A associação hidrotermal nas quatro ocorrências inclui hematita, quartzo, dolomita, 

óxido/hidróxido de ferro, apatita e, subordinadamente, pirita, Zn-clorita, sericita, feldspato e barita. Os 

principais minerais de minério identificados são a willemita, franklinita e, secundariamente, esfalerita e 
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galena. Outros minerais reconhecidos incluem monazita, xenotima, covellita, zircão e, pontualmente, 

piromorfita, coronadita, pirolusita, zincita e cerussita.  

A composição isotópica estimada para os fluidos hidrotermais indica mistura de um fluido 

formacional ou metamórfico, ascendente, metalífero, quente, moderadamente salino e com baixo conteúdo 

de enxofre, e adição a um fluido descendente ou residente, meteórico, diluído e pobre em metais. O 

sistema hidrotermal envolveu fontes comuns de fluidos que migraram em larga escala controlados pela 

atividade tectônica, principalmente relacionada à fase final compressiva da faixa Brasília (Mata II e Olho 

D´Água) e com o desenvolvimento de zonas de falhas rúpteis-dúcteis (Pamplona e Cercado). No entanto, 

a formação de willemita foi limitada ou dificultada na presença de fluidos hidrotermais ácidos, 

possivelmente derivados da oxidação do material carbonoso proveniente das unidades redutoras superiores 

da Formação Serra da Lapa. 

 

Figura 2.15. Modelo esquemático para formação de precipitação de willemita, evidenciando a mistura de 

fluidos ascendente e descendente associados a condições de oxidante e pH levemente básico dos 

dolomitos rosa da Formação Serra do Poço Verde e assinaturas químicas da mineralização de zinco para 

as ocorrências mineralizadas em zinco (extraído de Baia 2013). 
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Depósito de Zinco de Ambrósia 

O depósito de Ambrósia é caracterizado por mineralizações de zinco filonianas, controlada por 

uma zona de falha normal de alto ângulo, variando de 60°-80°SW, e com direção aproximada N20°W 

(Monteiro et al. 2006). Os litotipos da encaixante são representados por dolomitos e doloruditos, com 

camadas de folhelho carbonoso intercaladas. Estratigraficamente, esta falha justapõe os membros 

Pamplona inferior, representado nessa porção por um espesso pacote de folhelhos carbonosos intercalado 

com níveis de dolomito, e Morro do Pinheiro Superior, composto por dolomitos laminados com níveis de 

dolarenitos e doloruditos. 

Na zona de falha Ambrósia (Figura 2.16) ocorre dois tipos de minério associados: o minério 

oxidado e o minério sulfetado (Lemos et al. 2014, Monteiro 2002).  O minério oxidado é formado pela 

associação de minerais de minério smithsonita, cerussita e piromorfita e foi gerado a partir da alteração e 

enriquecimento supérgeno do minério sulfetado. Por sua vez, o minério sulfetado está associado à 

dolomito brechado, com esfalerita, pirita e galena subordinada, integrando uma rede de finas vênulas e 

veios que cortam o dolomito recristalizado, bem como o preenchimento em fraturas. 

 

Figura 2.16. Seção geológica do depósito de Ambrósia. 
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Depósito de Zinco de Fagundes 

O depósito de zinco e localmente chumbo sulfetado de Fagundes se encontra hospedado na 

sequência estromatolítica caótica do Membro Pamplona Superior e nas proximidades com o contato do 

folhelho carbonosas da base da Formação Serra da Lapa, sendo um contexto estratigráfico similar ao da 

mina de Morro Agudo (Monteiro 2002). Segundo Monteiro 2002, a mineralização está relacionada às três 

fases de hidrotermalismo. A primeira fase é representada por uma intensa silicificação fissural, 

preenchendo grande parte da porosidade primária da rocha. A fase intermediária mineralizante é 

responsável pela disseminação de sulfetos, como pirita, galena e esfalerita, preenchendo poros restantes e 

veios discordantes, ou ritmicamente em bandas de dolomita e esfalerita, fortemente condicionadas pela 

estratigrafia. A fase final é responsável principalmente pela substituição extensiva por dolomita baroque e 

minerais como apatita, dolomita, quartzo e filossilicatos. 

 

Figura 2.17. Seção geológica esquemática do depósito de Fagundes (Monteiro 2002 apud Termerid 

Mineração S.A. 1991). Legenda: (1) Formação Serra da Lapa; (2-5) Formação Morro do Calcário, 

Membro Pamplona Superior; (6) Minério de zinco e chumbo. 
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Depósito de Zn e Pb Morro Agudo 

O depósito de Morro Agudo está localizado nas imediações da cidade de Paracatu-MG, hospedado 

na sequência pós-recifal do flanco oeste da Formação Morro do Calcário. 

A mineralização de zinco e chumbo é composta basicamente por esfalerita e galena, hospedadas 

nos horizontes de dolarenitos/doloruditos e de brechas tectônicas destes materiais. Geralmente os minerais 

de minério ocorrem sob a forma de cimento, preenchendo a porosidade dos litotipos e as estruturas de 

dissoluções entre os grãos, como também em esteiras microbiais. Tais litotipos se encontram em uma zona 

de ocorrência de falhas normais com atitude geral N10°W/75°SW que segmenta os corpos mineralizados a 

leste, compondo um complexo sistema de falhas normais que interceptam inúmeros corpos mineralizados. 

Romagna & Costa 1988 classificam oito corpos mineralizados, denominados G, H, I, J, K, L, M e N 

(Figura 2.18). 

 

Figura 2.18. Seção geológica do depósito de Morro Agudo (Monteiro 2002 apud Oliveira 1998). 

Legenda: (1) Formação Serra da Lapa; (2-3) Formação Morro do Calcário, Membro Pamplona Superior; 

(4) Minério de zinco e chumbo; (5) Falha. 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZAÇÃO GEOLOGICA DO DEPÓSITO DE AMBRÓSIA SUL 

3.1- ARTIGO: GEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE ZN DEPOSIT OF 

AMBRÓSIA SUL, SOUTH VAZANTE BELT (CENTRAL BRAZIL SHIELD): A NEW 

DISCOVERY BASED ON AN EXPLORATORY DRILLING ASSESSMENT1 

 

Abstract: The Ambrósia Sul sulfide Zn (Pb) deposit is hosted in the carbonate mudstone 

succession of the Vazante Group, which is located in the north segment of the homonymous belt in the 

border region between the Brasília belt and southwest edge of the São Francisco Craton. Along the 

Vazante belt, the karstic environment in a tropical climate zone caused a thick and erratic soil cover that 

hinders the geological mapping of the region as well as the lithostratigraphic and structural correlations. In 

this context, an assessment survey, combined with the collection of core samples, allowed lithostructural 

mapping at the karstification zone depth and the identification of six lithofacies, which were grouped into 

four facies associations. The sedimentary characteristics of the facies associations suggest a marine 

environment with relative fluctuations in sea level that was associated with the development of a 

carbonate platform in a foreland basin context. The regional stratigraphic correlation allowed the Serra do 

Garrote, Serra do Poço Verde and Morro do Calcário formations to be recognized in the stratigraphic 

stack, defining a stratigraphic unconformity and/or non-deposition of rocks of the middle and lower 

Pamplona member in the southern section of the Vazante belt. In turn, hydrothermal, Zn-(Pb) 

mineralizations are hosted in a hydrothermal breccia zone that is associated with a fault zone through the 

observed formations. The dolomites constitute the main host rock, but near the base contact with the 

carbonaceous phyllites, local enrichments of sulfides were observed, which suggests a mineralization 

control linked to a lithochemical barrier. 

 

Keywords: Zinc Deposit, MVT, Vazante Group, Mineral Exploration 
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INTRODUCTION  

Karstic environments in tropical climate zones tend to develop and present thick and erratic 

surface formations that cover large parts of the stratigraphic units. In general, these environments present a 

great challenge to the search for mineral deposits, either due to the absence of outcrops or by the 

discontinuity of geochemical trends that could justify an investment. In this context, the Vazante Group's 

carbonate mudstone sequence is located on the southwestern edge of the São Francisco Craton (Dardenne, 

2000), adjacent to the southern segment of the Brasília belt in the eastern portion of the Tocantins 

province, and hosts important Zn-(Pb) mineralizations (Fig. 3.1). Among the several occurrences and 

deposits of the belt, the Ambrósia zinc deposit, which is located 14 km northwest of the Paracatu Town, is 

located in the carbonate rocks of the Vazante Group (Fig. 3.1). 

The discovery of the Ambrósia deposit occurred in 1969 during geological and geochemical 

prospecting by the Cia. Meridional de Mineração S.A. – U.S. Steel (Castro, 1991). Previous research had 

resulted in the delimitation of the deposit between 1973-1976, and subsequently, the genesis and control 

of mineralization in the deposit were described in detail by Monteiro (2002). No geological evidence was 

found to prove the continuity of the deposit to the north and south, which made the exploration program 

and the implementation of a mining project unfeasible at the time, and new and significant occurrences 

that justified the mining venture were not found. Following the acquisition of the mining rights by 

Votorantim Metais, a new mineral exploration program was implemented, that resulted in the discovery in 

2012 of a new mineral deposit, called Ambrósia Sul, located 2.8 km southeast of Ambrósia. The new 

approach relied mainly on exploratory drilling, the orientation of core samples, and reinterpretation of 

existing stratigraphic and structural models that resulted in the delimitation of 2.15 Mt with 5.12% Zn and 

0.16% Pb (NEXA, internal data). 

The detailed description of the boring core samples with the definition of lithological packages, 

lithofacies, and associations of facies allowed the stratigraphic correlation of the area, which positioned 

the deposit and host rocks in units of the intermediate portion of the Vazante Group. The core samples 

also provided important information on the mineralization of zinc sulfide, highlighting different textures 

that aided in the interpretation and definition of the main mineralization controls, which was 

unprecedented in comparison with other Vazante belt sites. In addition, the core samples aided in 

understanding the pedogenetic evolution of the complex karstic environment and its relationship to the 

underground mineralization. 
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Fig. 3.1. Location of the Ambrósia Sul deposit in the boundary zone between the São Francisco craton and 

the Brasília belt (a) (modified from Reis, 2011) and in the Vazante belt (b) (modified from CPRM, 2004). 

GEOLOGICAL SETTING 

The sedimentary succession of the Vazante Group occurs as a narrow belt in a general N-S 

direction that is called the Vazante belt, averages 50 km in width and approximately 250 km in length and 

can be divided into a north section, starting at parallel 17º40'00''S, with the Paracatu town as a reference, 

and a south section that includes the city of Vazante. Its stratigraphic package is defined essentially by a 

marine carbonate mudstone sequence that is subdivided in the southern segment into seven formations: 

Retiro (Santo Antonio do Bonito), Rocinha, Lagamar, Serra do Garrote, Serra do Poço Verde, Morro do 

Calcário and Serra da Lapa (Dardenne et al., 1997, 1998 and Dardenne, 2000) (Fig. 3.3a). The remarkable 

lithological differences between the northern and southern segments led Oliveira and Rigobello et al. 

(1998) to propose an alternative stratigraphic column for the northern section (Fig. 3.3b). That proposal 

was modified by Diniz Oliveira (2013) through chemostratigraphic studies carried out in the Vazante 

carbonate rocks and the definition of a stratigraphic marker (Fig. 3.3a), which identified the depositional 

record of the Morro do Calcário Formation. 
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Fig. 3.2. Lithological map of the northern segment of the Vazante belt, indicating the Ambrósia Sul 

deposit. 

 

Fig. 3.3. Lithostratigraphic column of the Vazante Group for the north and south segments (modified from 

Oliveira 1998). The red line indicates the proposed correlation based on studies undertaken in South 

Ambrósia. 
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The Vazante Group rocks are affected by thin-skinned deformation, with folds and reverse faults 

revealing dominant vergence to the east. They accommodate ductile deformation in the mudstones with 

the development of isoclinal folds and fragile in the dolomites with the development of low-angle faulting  

and predominant soft folds with N-S and E-W direction axes as well as spaced fractures (Dardenne, 1974). 

Campos Neto (1984b) identified seven deformation phases in the northern section, whereas Freitas-Silva 

and Dardenne (1992b) describe a tectonic event comprising six deformation phases. 

Alkmim and Martins Neto (2012) considered the Vazante Group to be a Neoproterozoic cratonic 

cover correlated with the first-order depositional sequence of the São Francisco basin that is called 

Macaúbas Group. The sedimentation environment occurred in the depositional context of a foreland basin 

(Thomaz Filho et al., 1998, Martins-Neto et al., 2001, Martins Neto and Alkmim, 2001) notable for the 

existence of clasts of metamorphic rocks (phyllites, quartzites and metachert) in the Serra da Lapa 

Formation metaconglomerates from the Brasília belt units (Laranjeiras, 1992 and Dardenne, 1998), which 

were preserved due to rapid subsidence and high sedimentation rate on the first fronts (Dardenne et al., 

1998). 

STRATIGRAPHY 

Presentation 

The Ambrósia Sul mineral deposit is hosted in dolomites that are affected by a fault zone (Fig. 

3.4). Immediately to the east, it makes contact with the carbonaceous metamudstones of the Serra do 

Garrote Formation, which is stratigraphically underlain. For geological understanding, in addition to the 

surface mapping data, 160 oriented boreholes were used that produced approximately 20,000 m of borings 

arranged along the entire length of the mineral deposit (Fig. 3.4). The boreholes have average depths of 

120 m, but some reach up to 260 m in depth.  

 

 

 

 

 



Botura, B.N., 2019.Análise Estrutural e Principais Controles de Mineralização do Depósito de Ambrósia Sul Paracatu/MG 

 

54 

 

 

 

Fig. 3.4. Local geological map of the study area and survey arrangement. 

The mineral deposit is covered by a thick soil package with a variable thickness between 50 m and 

200 m (Fig. 3.5); outcrops are scarce in this area. The main lithofacies found in the core samples were 

dolomite, dolorudite, dolarenite, diamictite, marl and carbonaceous shale.  

Regarding the deformation of the two lithological units, the metamudstones of the Serra do 

Garrote Formation show ductile-brittle deformation, whereas the dolomites present a relatively more 

brittle behavior related to the development of a fault zone. Folds with angular hinges in a kink pattern are 

common throughout the area. The main structures recognized in the core samples of the surveys were 

sedimentary bedding, hand scale faults, fractures, and veins. The zinc ore is hosted in brittle structures 

along the fault zone, with different sizes of lodes found along faults, fractures, and veins. The carbonate 

rocks show brecciated intervals that are often represented by hydrothermal dolomite breccias that host the 

zinc mineralizations, with several textural and structural variations. 
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Fig. 3.5. Lithostratigraphic stacking, alteration profile and mineralization context of the Ambrósia Sul ore 

deposit. 

Lithofacies 

 

Fig. 3.6. Main lithofacies sampled in the Ambrósia Sul deposit: DO - dolomite, DT - dolorudite, DL - 

dolarenite, DI - diamictite, MG - marl and FC - carbonaceous phyllite. Core samples with diameters of 

47.4 mm. 
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Dolomite (DO) 

Description: The dolomite occurs in light gray to dark gray colors and is micritic and 

recrystallized, with massive, laminated or stromatolitic textures. It exhibits the largest drilled volume of 

the carbonate sequence and therefore is the main lithofacies of the Ambrósia Sul deposit. The massive and 

stromatolitic textures predominate from the surface to an elevation of 550 m. In turn, the laminated texture 

occurs after an elevation of 535 m.  

Interpretation: DO lithofacies represent the record of bio-constructions formed in a shallow 

marine environment, indicating intense biological activity in the basin. The algal laminations attest to 

conditions of low water depth and low energy, whereas the columnar stromatolites define the actual 

stromatolitic reefs developed under a relatively greater water depth. This variation between columnar and 

planar bio-constructions is commonly described in low-energy intertidal carbonate sequences (James, 

1984). 

Dolorudite (DT) 

Description: The dolorudite is gray in color and was named for presenting a matrix and clasts of 

essentially dolomitic composition. The clasts are subrounded to angular, poorly selected and of varying 

sizes and shapes, sometimes with a micritic mud matrix and sometimes dolarenitic. Rare clasts of 

columnar stromatolites are found in this context. The DT lithofacies commonly occurs with strong 

recrystallization, with an aspect of "phantom" clasts. It was found along the carbonate succession, up to 

550 m in elevation, in thickness packages ranging from meters to hundreds of meters. 

Interpretation: The DT lithofacies represents the record of a transitory high-energy environment 

supposedly capable of physically eroding the stromatolite reefs of the DO lithofacies and their substrate, 

depositing layers of variable thicknesses. This fact is also described by Tonietto (2010) and Santana 

(2011) for the stratigraphic package of the Morro do Calcário Formation in the Fagundes deposit region. 

This lithofacies is interpreted as a talus deposit that is probably related to the basin-forming tectonics (e.g. 

Enos and Moore, 1983). 

Dolarenite (DL) 

Description: The dolarenite is gray in color, with fine to medium inequigranular grain sizes and 

predominantly dolomitic grain and matrix compositions. The grains are matrix-supported, with rounded to 
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subrounded shapes and are locally micro-conglomeratic. The DL lithofacies occur erratically along the 

core samples but are found preferably in the upper portions of the carbonate package, up to the 550 m 

elevation. 

Interpretation: This lithofacies was preferably deposited next to the dolorudites and probably 

linked to high-energy flow processes, which facilitate the formation of rounded structures according to 

Scholle and Ulmer-Scholle (2003). 

Diamictite (DI) 

Description: The diamictites are black to dark gray in color and consist of a carbonaceous mud 

matrix, sometimes a micritic carbonate, with clasts of quartz, carbonate and sometimes phosphate 

composition, with different shapes and sizes (mm to cm). They occur strictly between 550 m and 535 m, 

do not outcrop in the area and are interdigitated at the marl and carbonaceous shale levels. 

Interpretation: The DI lithofacies suggest an event of basin drowning, which allowed the 

reworking of the dolomite and the deposition of phosphate material derived from deep basin regions, 

along with the deposition of carbonaceous material. Sanches et al. (2007) described transgressive-

regressive events with deposition of diamictite and phosphate layers in the stratigraphic package of the 

Vazante Group. 

Marl (MG) 

Description: The marl is green to grayish color and locally black. The MG lithofacies are 

composed of millimeter to centimeter mudstone layers that are interspersed with essentially gray dolomite 

lenses of similar thicknesses that denote a rhythmic character. They occur predominantly between 550 and 

535 m but are present throughout the lithostratigraphic column of the deposit in the form of banded layers 

that are discontinuous and of variable thicknesses. 

Interpretation: They represent the arrival of terrigenous material in the basin. Due to its rhythmic 

character, which is intertongued with dolomites, the MG lithofacies can be interpreted as resulting from 

the variation of the eustatic level in a shallow marine environment, analogous to those described by James 

(1984) on marine platform margins. 
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Carbonaceous Phyllite (FC) 

Description: The carbonaceous phyllite has very fine particle sizes, banded texture, and a black 

color when in undisturbed rock, and white, greenish to pink when weathered. It consists of carbonaceous 

material, sericite and quartz, commonly forming levels that follow the bedding in addition to pyrite 

patches. The FC lithofacies outcrops to the east of the mapped area, materializing a monotonous 

succession of metamudstones but was found under 270 m in transitional contact to the top with marls and 

dolomites as well as between elevations of 550 and 535 m intertongue with the diamictite in addition to 

these lithofacies. 

Interpretation: The monotonous carbonaceous phyllite sequence indicates that this lithofacies was 

deposited in a pelagic environment with eventual sandy material input, but it can also be interpreted as 

mud turbidites of marine, pelagic environment, D and E sequences (Bouma, 1963). Underneath that, from 

the 270 m elevation, basin shallowing and the beginning of the carbonate deposition are seen, which 

indicates the repositioning of the stratigraphic stacking in a photic zone situation, which is favorable for 

organic production (Schlager, 2005). Between 520 m and 505 m, the interdigitation of the FC lithofacies 

with other lithologies suggests a new marine transgression event and consequently momentary drowning 

with subsequent shallowing of the basin. 

ZINC ORE 

The zinc sulfide mineralization does not outcrop due to the thick soil package developed over the 

ore deposit in the investigated area. Based on the drilling holes, it was found that the mineralization was 

hosted along the fault contact between the dolomite and the carbonaceous mudstones (Fig. 3.7), discordant 

to the bedding, and in association with the hydrothermal dolomite breccia. Subordinately, the ore is also 

disseminated, concordant with the bedding (Fig. 3.7).  

The mineral deposit region is marked by a complex system of faults that define a zone with a 

preferential attitude of N345°W/84°NE (verified through oriented core samples). In that zone, the 

mineralization is arranged in NW-SE orebodies, with dips ranging between 90 and 50° NE and SW. The 

thickness of the orebodies can reach 9 m, and its strike continuity can reach from 450 to 800 m. Most of 

the orebodies are at elevations between 635 and 550 m. The orebodies are observed in contact with the 

carbonaceous phyllite, reaching the 500 m elevation. The enrichment of pyrite is observed near the regions 

where the FC lithofacies occur. This suggests that the mudstone sequence, which was rich in organic 

matter, may have functioned as a chemical barrier, which, according to Leach et al. (2005), is common for 
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Zn-Pb deposits, creating a local reducing zone that provided sulfur during the mineralization process of 

the deposit. 

 

Fig. 3.7. Cross-section of the Ambrósia Sul deposit 

The hydrothermal dolomite breccia is characterized by dolomite clasts from the host carbonate 

succession affected by brittle deformation and are angular to subrounded and included in a matrix of white 

dolomite and amorphous silica and locally with pyrite, sphalerite, and galena. The sulfide concentrations 

vary but can be differentiated into two major infill textures that host the zinc ore (Fig. 3.8).  

 

Fig. 3.8. Breccia style main infill textures, disseminated or massive, inside hydrothermal dolomite breccia. 

Core samples with diameters of 47.4 mm. 
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Breccia Infill Texture  

Disseminated Sulfide 

The disseminated sulfide texture is notable for the occurrence of sphalerite and pyrite in 

millimetric anhedral crystals disseminated in fractures that are often filled by quartz and white dolomite, 

which suggests a hydrothermal paragenetic association during deposit mineralization. Disseminated 

sulfide textures are locally observed parallel to the bedding, conditioned by the presence of primary 

porosity of the host rock and the proximity of the hydrothermal breccia zone. In the cataclasites of the 

breccia area, millimetric to centimetric subangular clasts of dolomite and silexite are observed with 

variable sizes and shapes and bordered by disseminated sulfides; this evidence suggests that the 

mineralizing event occurred in part after the development of the breccia zone. The sphalerite has varying 

shades of gray, is locally colorless, and is always associated with pyrite; this association was described by 

Leach et al. (2005) in CD type Zn-Pb deposits, in which the formation of pyrite implies the generation of 

acidic solutions, which react with the dolomitic host rock and are consequently responsible for the 

development of secondary porosity.  

 

Fig. 3.9. Typical features of the disseminated sulfide texture. (A) Hand sample (B and C) Core samples 

with diameters of 47.4 mm. 
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Veins are commonly associated with the hydrothermal breccia zone and exhibit a disseminated 

sulfide texture. The thicknesses of the hydrothermal veins vary from cm to mm. In the veins, the sphalerite 

and pyrite show an anhedral habit and are disseminated in the matrix, which is composed of quartz and 

white dolomite. The veins exhibit typical hydrothermal infill and sometimes sulfide, sphalerite and pyrite 

growth edges that grade to a mass composed of quartz and dolomite in the center, suggesting mineral 

zoning. This mineral zoning is described by Monteiro et al. (2006) for veins and fractures with associated 

hydrothermalism found in the zinc deposits of the northern segment of the Vazante Group. 

 

Fig. 3.10. Hydrothermal veins with zoned aspect and filled with sphalerite and disseminated pyrite on the 

edges and white dolomite and quartz in the center. 

Massive Sulfide 

The massive sulfide texture appears with a compact mass of sphalerite or anhedral pyrite, locally 

with galena, and represents more than 80% of the rock. At some intervals, it exhibits cataclasite features, 

with fragments of dolomite, carbonaceous shale and silexites as well as other materials originating from 

the host rock and surrounded by a sulfide-rich matrix. The massive sulfide is limited to some portions of 

the orebodies. Massive pyrites are more frequent in the vicinity of the carbonaceous shale near the base of 

the carbonate succession. 
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Fig. 3.11. Typical features of the massive texture. Core samples with diameters of 47.4 mm. 

DEPOSIT PEDOGENESIS  

The process of pedogenesis that occurred in the investigated area is characterized by erratic, deep 

to shallow karstification (Fig. 3.5). The alteration profile developed mainly along tectonic discontinuities, 

especially in the zone of faults and fractures created by the hydrothermal gaps (Fig. 3.7). The alteration in 

these cases can reach hundreds of meters in depth and extend laterally for significant distances. The 

alteration tends to be less competent in the mudstone lithofacies of the carbonaceous shale and marl 

packages, forming yellowish pinkish saprolites that are usually stacked (Fig. 3.12). 

The regolith cover deposited over the dolomite or filling cavities presents red, brown, ocher and 

black colors, with organic (roots), magnetic, and clayey (fine) materials. However, this filling can be 

removed over time, forming empty cavities up to 50 m deep that are noticeable through dissolution 

features (Fig. 3.12). 
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Fig. 3.12. Main aspects of rock alteration in the study area. (SO) red soil, locally with quartz, and (SG) 

saprolite of pelitic material (carbonaceous phyllite and/or marl). Core samples with diameters of 63.3 mm. 

Zones of dark brown, ferruginous and dense materials, locally hematitic, were identified along the 

alteration profile and are commonly related to alteration products of pyrite, sphalerite and galena (Fig. 

3.13). This alteration was responsible for generating oxidized ores analogous to those described in the 

Ambrósia deposit (Monteiro, 2002, Monteiro et al., 2006 and Lemos et al., 2014). 

 

Fig. 3.13. (A) Zinc gossan (yellow line) with an approximate N350°W/75° direction, parallel to the sulfide 

orebody (red line). (B) Oxidized zinc ore and zinc sulfide ore. 
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RESULTS AND DISCUSSION  

Lithofacies Association and Environment Interpretation 

Based on the presented lithostratigraphic data and identification of typical sedimentary structures 

for each package, four facies associations are suggested for interpreting the depositional paleoenvironment 

that included the study area. 

Carbonaceous phyllites and fine sandstone (FA1) 

The FA1 association designates a monotonous sequence of black, banded carbonaceous shales 

with plane-parallel laminations that locally contain millimetric layers of sandstone. Such rhythmic and 

monotonous configurations are found in pelagic environments formed by low density turbidites (Walker, 

1992, Scholle et al. 1983).  

Laminated dolomite and marl (FA2) 

In the FA2 association, algal laminations, bird's eyes structures and laminations intertongued with 

locally loamy mudstone layers are frequent, suggesting a relatively shallow marine environment. Under 

constant water depth, it was possible to develop the bio-constructions of the DO lithofacies, with some 

flooding periods marked by mudstone layers (marls). Locally, storms and tide events may have eroded the 

bio-constructions and favored the deposition of the intraformational breccias of the DT lithofacies. This 

environment marks the beginning of the deposition and evolution of the shallower portion of a carbonate 

marine platform (James, 1984). 

Marl, shale and diamictite (FA3) 

This association is marked by the gradation of marls to carbonaceous shales, with interdigitations 

of diamictites of the DI lithofacies and levels of reworked phosphorites. This indicates a drastic variation 

in the depositional environment energy, which suggests the drowning of the basin by marine transgression 

followed by basin shallowing. In this sense, the phosphorites may have been generated in deep waters and 

later reworked according to the analogous model described by Föllmi (1996). 

Dolomite, dolarenite and dolorudite (FA4) 
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If the laminar deposition in carbonate platform environments of calm and shallow waters 

remained in the depositional site, after the marine transgression marked by FA3, the process of 

retrogradation began, vertically overlapping talus breccias of the DT lithofacies and, locally, with the 

development of columnar stromatolite reefs of the DO lithofacies. FA4 is interpreted as the boundary 

between the ocean (open sea) and the sea restricted by the reef barrier. The erosion of the bio-

constructions can occur by normal and storm waves in the basin that may have allowed the deposition of 

dolorudites and dolarenites (Scholle and Ulmer-Scholle, 2003). 

Based on the above, it is suggested that the association of lithofacies was formed in a carbonate 

marine platform environment (Fig. 3.14). The sequence of episodes and cycles of marine transgression-

regression with depositions of irregular and sometimes thick layers generated by erosion processes is 

compatible with the infilling of a foreland basin environment (Kearey et al., 2014). 

 

Fig. 3.14. Diagram of the paleo-environmental reconstruction of the Vazante Group's four-stage carbonate 

basin, with the location of the main zinc deposits (modified by Diniz Oliveira, 2013). 

 

Stratigraphic Correlation  

The base of the Ambrósia Sul sedimentary succession is marked by FA1, which is representative 

of the Serra do Garrote Formation. This association gradates to FA2, which is correlated herein with the 

Serra do Poço Verde Formation and the Retiro Member, marking the beginning of the carbonate 
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deposition in the basin. In this sequence, the deposition of the facies association correlated to the middle 

and lower Pamplona members is not observed (Fig. 3.3), which may have developed exclusively from the 

Vazante region (Diniz Oliveira, 2013); the same occurs in the Morro Agudo stratigraphic succession 

(Paniago, 2011) and Fagundes (Tonietto, 2010).  

FA3 marks a drastic change in the basin, which was succeeded by the development of the bio-

constructions identified in FA4. Similar characteristics were described in the southern segment of the 

Vazante belt by Diniz Oliveira (2013) with the definition of the chemostratigraphic marker. This 

association is interpreted as the depositional context of the Morro do Calcário Formation, Mocambo 

Member (FA3) and Santa Rita Member (FA4). 

Genetic and pedogenetic aspects of the mineralization  

The tectonic context of the Ambrósia Sul fault zone favors the lateral migration of hydrothermal 

metalliferous fluids, analogous to the model proposed by Bradley and Leach (2003) for fluid flow in MVT 

type deposits in the context of foreland basins. The mineralization occurs in faults, fractures and locally in 

the bedding, in disseminated and massive textures, suggesting a post-diagenetic and possibly syn/tardi-

deformational mineralizing event. The mineralization is controlled by the existence of primary and 

secondary porosity and by the local presence of a carbonaceous lithotype that provides a reducing 

environment and the formation of sulfides. The occurrence of a massive texture is favored by the 

proximity of carbonaceous phyllite, with high availability of local sulfur.  

The development of the pedogenetic profile is favored by the Ambrósia Sul fault zone and has 

generated a flattened surface with variable soil thickness that hides the mineral potential of the area on the 

surface. Based on the above, the faults and fractures allow the development of the alteration profile at 

depth. In turn, when weathering acts on the sulfide mineralized regions, it promotes the development of 

oxidized zinc minerals such as those found in Ambrósia (Monteiro, 2002, Monteiro et al., 2006 and 

Lemos et al., 2014). In this sense, the weathering agent acts equally in both mineral deposits. 

CONCLUSIONS 

The use of drilling holes for geological interpretation is essential for constructing prospection 

maps for the area, mainly due to the complex development of karstic soils over the mineral deposits. 
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Four facies associations were identified that suggest a shallow to deep marine environment 

associated with the development of a carbonate platform in a foreland basin context. 

The identification of the lithofacies, interpretation of the depositional processes and analysis of the 

facies association allowed a regional and lateral stratigraphic correlation through the Vazante belt to be 

established. In this study, the non-deposition of rocks of the middle and lower Pamplona member was 

clear in the northern segment of the Vazante belt. Thus, the stratigraphic package was defined by the Serra 

do Garrote, Serra do Poço Verde and Morro do Calcário formations. 

The mineralizations are hosted in the hydrothermal breccia zone along all the formations observed 

in the stratigraphic package of the Ambrósia Sul deposit. The dolomites are the main host rock, but close 

to the contact with the carbonaceous phyllites, local enrichments of sulfides were observed. It is 

suggestive that such sites may have acted as a chemical barrier to sulfide formation.2 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE ESTRUTURAL DE TESTEMUNHOS ORIENTADOS DE 

AMBRÓSIA SUL 

4.1- INTRODUÇÃO 

A investigação estrutural contempla as análises descritiva, cinemática e dinâmica, realizada em 

uma ampla variedade de escalas de observação e dando suporte à interpretação tectônica regional (e.g., 

Hobbs et al., 1976, Davis & Reynolds, 1996, Pluijm & Marshak, 2003, Fossen, 2012). De forma geral os 

métodos de análise estrutural são de ampla e direta aplicação em trabalhos de mapeamento de superfície. 

Já em estudos de subsuperfície, a investigação da geometria estrutural de um depósito mineral requer a 

recuperação de dados estruturais a partir de testemunhos orientados (Goodman, 1976, Ragan, 2009). 

Diversas técnicas têm sido empregadas para orientar testemunhos (Haddock, 1931) e uma diversidade de 

métodos foi elaborada para a recuperação de dados estruturais a partir de testemunhos orientados, 

incluindo a atitude de tramas planares e lineares (e.g., Zimmer, 1963, Goodman, 1976, Ragan, 2009, 

Holcombre & Coughlin Associates, 2004). Testemunhos de sondagem fornecem elementos para a 

definição do corpo de minério e das seções litoestratigráficas e litogeoquímicas de um depósito mineral. A 

aplicação das técnicas de análise estrutural a partir do estudo de testemunhos orientados permite gerar 

modelos exploratórios mais robustos e geometricamente válidos (e.g., Laing, 1977, Marjoribanks, 2007).  

A faixa Vazante se estende com direção submeridiana ao longo da borda oeste do cráton São 

Francisco, justaposto entre os metassedimentos da faixa Brasília meridional e a cobertura cratônica 

Bambuí (Fig. 4.1) (e.g., Valeriano et.al., 2004, Coelho et. al. 2008, Alkmim, 2011). Ambas as faixas 

foram estruturadas pela deformação neoproterozoica durante os processos de convergência e 

amalgamação do Gondwana Ocidental (Brito Neves, 2004, Alkimin, 2004). A faixa Vazante é constituída 

pela sucessão pelito-carbonática do Grupo Vazante (Dardenne 2000), com idade máxima estimada em 

torno de 940 Ma (Rodrigues, 2008, Rodrigues et al. 2012), e hospeda importantes mineralizações de Zn-

(Pb) (e.g., Oliveira 1998, Monteiro et. al. 2006, Olivo et. al. 2018).  

O espesso manto de intemperismo aliada à escassez de afloramentos na faixa Vazante dificulta 

sobremaneira a exploração mineral e o entendimento da geometria estrutural de novos depósitos. Com 

base no conhecimento das minas a céu aberto ou subterrânea em operação, discriminam-se dois tipos de 

depósitos na faixa Vazante: a) depósitos controlados por sistemas de falhas e veios associados (tipo 
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Vazante); e b) depósitos estratiformes (tipo Morro Agudo) (Monteiro, 2002, Monteiro et.al., 2006, Slezak, 

2012, Paniago, 2011, Baia et al., 2014 e Olivo et. al., 2018, Cordeiro et. al., 2018). 

O depósito zincífero sulfetado de Ambrósia Sul ocorre no setor setentrional da faixa Vazante, 

14km a noroeste da cidade de Paracatu (Fig. 4.2), e foi recentemente descoberto por meio de furos de 

sondagem em uma anomalia geoquímica (Botura Neto et. al. 2018). O mapeamento geológico da área do 

depósito não ofereceu uma quantidade suficiente de dados de afloramentos para a discussão das relações 

estruturais e estratigráficas e tão pouco do controle estrutural da mineralização. Neste sentido foi 

conduzido um programa de sondagem com orientação de testemunhos a fim de fundamentar melhor a 

interpretação da geometria estrutural do depósito. Foi utilizado o Core Stub Method de orientação de 

testemunhos proposta por Zimmer (1936) e modificada por Marjoribanks (2007), no qual a orientação do 

testemunho é realizada com o lançamento de um arpão de aço, por dentro das hastes que revestem o furo 

(Fig. 4.3). Foram orientados por esse método 130 furos durante a operação de sondagem na área. 

Este trabalho apresenta os resultados da análise estrutural a partir dos testemunhos orientados no 

depósito de Ambrósia Sul. Inicialmente, foram observadas em testemunhos e caracterizados diversas 

feições estruturais, incluindo acamamento, falhas, dobras, foliações, lineações, fraturas e veios, 

mineralizados ou não, além das relações geométricas e de corte e truncamento entre elas.  As atitudes 

estruturais de tramas planares e lineares foram obtidas com ábacos específicos (Holcombre & Coughlin 

Associates, 2004). O tratamento estatístico e análise dos dados estruturais foi feito com a utilização dos 

softwares OpenStereo, GeoOrient, GeoCalculator. A integração dos dados estruturais através dos diversos 

poços permitiu interpretar a geometria estrutural do depósito mineral e o time relativo da mineralização. 

Por último foi efetuada a integração regional à luz da evolução tectônica da faixa Brasília, explicando o 

controle estrutural da mineralização sulfetada de Zn através uma fase extensional superposta por uma 

contracional.  

4.2- CONTEXTO GEOLÓGICO 

O depósito mineral de Ambrósia Sul está inserido no contexto geotectônico do cráton do São 

Francisco (Fig.4.1a), localizado na porção centro leste do continente sul americano e limitado pelas faixas 

móveis Rio Preto, Richo do Pontal, Sergipana, Araçuaí e Brasília (Almeida, 1977; 1981) e pela a margem 

continental Brasileira onde estão as bacias representantes da abertura continental que separou o 

seguimento cratônico Brasileiro do seguimento Africano. O embasamento do cráton é representado por 

rochas com 1,8 Ga (Almeida, 1977) que aflora de forma fragmentária em seu interior apresentando 
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exposições maiores no extremo sul e em sua porção norte, respectivamente representados pelo Cinturão 

Mineiro e Riacho do Pontal (Alkmim, 2004). A cobertura crônica pode ser dividida em três grandes 

unidades morfotectônicas (Alkmim, 2004) sendo elas a Bacia do São Francisco, o Aulacógeno do 

Paramirim e o Rifte Recôncavo-Tucano Jatobá, além de domínios menores representados pelas coberturas 

neoproterozicas das bacias de antepais Rio Pardo e faixa Sergipana, no qual a Bacia do São Francisco 

ocupa quase todo o segmento de orientação meridiana do cráton (Alkmim & Martins Neto, 2001).  

 
Fig. 4.1. Localização do depósito de Ambrósia Sul na zona limítrofe entre o cráton São Francisco e a faixa 

Brasília (A) (modificado de Reis 2011), e na área de ocorrência da faixa Vazante (B) (modificado de 

CPRM 2004). 

O Grupo Vazante, localizado na margem W do cráton São Francisco, hospeda as mineralizações 

do depósito de Ambrósia Sul, é representado por uma faixa estreita ~50km porém extensa, com 

aproximadamente 250km de direção geral N-S (Fig. 4.1b) composta essencialmente por uma sequência 

marinha metassedimentar, argilo-carbonática (Dardenne, 2000) compartimentada em dois seguimentos 

litoestratigraficos a partir do paralelo 17º40’00’’S (Rigobello et al., 1988, Oliveira, 1998, Diniz Oliveira, 

2013, e Botura Neto et. al., 2018) com idades neoproterozoicas (Rodrigues et. al., 2012). Esta subdividido 
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nas formações Retiro, Rocinha, Lagamar, Serra do Garrote, Serra do Poço Verde, Morro do Calcário e 

Serra da Lapa (Dardenne et al., 1995, 1997, 1998 e 2000). No seguimento setentrional (Fig. 4.2) o 

empilhamento litoestratigrafico é representado pelas formações Serra do Garrote, Serra do Poço Verde, 

Morro do Calcário, que encaixam estratigraficamente o depósito de Ambrósia Sul (Botura Neto et. al., 

2018), e Serra da Lapa (Oliveira, 1998). As principais litologias do depósito nesta região são dolomitos, 

dolomitos estromatoliticos, doloruditos, dolarenitos, diamictitos, margas e filito carbonoso. 

Estruturalmente complexo, predomina no Grupo Vazante deformação epidérmica com vergência 

para E, ou seja, centrípeta em relação ao cráton (Almeida, 1993, Alkmim et. al., 1996, Coelho et. al., 

2008), notáveis através de dobras e fraturas de acordo com o comportamento reológico (Dardenne, 1974). 

Tal estruturação é reflexo do sistema de nappes instalados no limite W do cráton São Francisco, que 

compreende o cinturão epidérmico de antepaís (Almeida, 1993, Alkmim et. al., 1996). No seguimento 

setentrional, Freitas-Silva & Dardenne 1992b sugerem a evolução tectônica desta porção e adjacências 

através de um único evento tectônico, composto por 6 fases de deformação.  

O mapa de Campo Magnético Anômalo (Fig. 4.2), obtido pelo levantamento aéreo geofísico, 

distingui dois domínios de frequências de anomalias na área do depósito de Ambrósia Sul, sendo um 

composto por anomalias de alta frequência e outro caracterizado por anomalias de baixa frequência, 

ambos com direção de alinhamento NE. Considerando a relação frequência e profundidade de anomalias 

magnéticas e perfis sísmicos, tais domínios com estruturação NE foram interpretados por Reis (2011), 

como possíveis respostas do embasamento na região centro oeste do cráton São Francisco. As anomalias 

profundas seriam correlacionadas, portanto, a domínios de baixa frequência interpretadas como baixos 

estruturais limitados por falhas normais com direção NE (Zalán & Romeiro-Silva, 2007, Coelho, 2007, 

Reis, 2011). O domínio de baixa frequência limitado por domínios de alta frequência na região do 

depósito de Ambrósia Sul, sugere um corredor do embasamento estruturado com direção NE 

possivelmente limitado por falhas normais.  
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Fig. 4.2. Estratigrafia do segmento norte da faixa Vazante modificado de Oliveira (1998) (mapa 

compilado a partir de dados da Nexa). A inserção mostra o mapa do sinal do campo magnético anômalo, 

revelando um baixo estrutural limitado por dois altos relativos. 

O preenchimento da Bacia do São Francisco inicia durante a tafrogenese estateriana, ~1,75 Ga, 

por meio de uma rede de riftes ensiálicos (Brito Neves et. al., 1996) no qual se depositaram os sedimentos 

continentais intercalados com lavas ácidas e capeados por depósitos marinhos do Supergrupo Espinhaço 

(Alkmim, 2004). No período Toniano, ~950 Ma, individualiza-se a placa São Francisco-Congo (Campos 

Neto, 2000) gerando uma nova etapa tafrogenética, a sequência Macaúbas, que se deu em condições 

inicialmente acompanhada de uma glaciação e reativação dos riftes estaterianos no qual alguns ramos 

evoluíram para margens passivas (Alkmim, 2004). Alkmim & Martins Neto 2012, consideram o Grupo 

Vazante como uma cobertura cratônica neoproterozoica correlata a sequência deposicional de 1ª ordem da 

borda do Cráton do São Francisco, denominada sequência Macaúbas. Seu ambiente de sedimentação 

ocorre em contexto deposicional de margem passiva.  

Ao final do Neoproterozóico com a formação do Gondwana, as margens passivas e ativas são 

convertidas nos cinturões orogênicos (Brito Neves et al., 1996; Almeida et al., 2000) promovendo 
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sobrecargas laterais no entorno do cráton e, consequentemente, subsidência no seu interior. O 

desenvolvimento do cinturão orogênico Brasília é seguido da deposição dos sedimentos do Grupo Bambuí 

e unidades correlativas, acompanhada de transgressão marinha (Alkmim, 2004 e Reis & Alkmim, 2015). 

O reflexo da sobrecarga orogenética é sugerido por Reis & Suss, 2016 e Reis et. al. 2017, que 

identificaram sistemas de falhamentos que envolveram a sequência deposicional de 1ª ordem Macaúbas a 

partir do contexto geotectônico forebulge na porção sul e interior do cráton. Além disso, durante a 

evolução orogênica, ramos dos riftes existentes são parcialmente invertidos e posteriormente os próprios 

sedimentos Bambuí são colhidos pelas frentes orogênicas brasilianas, formando cinturões epidérmicos, 

que envolveram também as unidades pré-cambrianas da bacia (Alkmim, 2004).  

 

Fig. 4.3. Procedimento de orientação de testemunho (modificado de Marjoribanks, 2007). (A) lança de aço 

para marcar a rocha; (B) seção esquemática mostrando o arpão através do furo e o testemunho, com a 

marca de orientação; (C) procedimento de recuperação da orientação ao longo dos testemunhos; e (D) 

coleta das estruturas em testemunho orientado com auxílio de ábaco (Holcombre & Coughlin Associates, 

2004). 

4.3- ANÁLISE ESTRUTURAL DESCRITIVA 

O depósito mineral de Ambrósia Sul se apresenta encaixado na seção superior do Grupo Vazante, 

mais especificamente na sucessão carbonática das formações Serra do Poço Verde e Morro do Calcário, 

sobreposta em contato tectônico aos metapelitos da Formação Serra do Garrote (Fig. 4.4; Botura Neto et. 

al. 2018). São escassas as exposições de rocha do depósito na área que, em geral, encontra-se capeada por 

um espesso manto de solo (entre 50 a 200 m). Algumas exposições de dolorudito da Formação Morro do 

Calcário revelam importantes feições estruturais associadas com a evolução do depósito. No entanto, a 

investigação por meio de testemunho orientados foi fundamental para o entendimento da geometria 

estrutural e do controle estrutural da mineralização. 
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Fig. 4.4. (A) Mapa geológico da área investigada, com disposição da sondagem (com e sem orientação de 

testemunhos) e posição das seções estruturais; (B) estratigrafia, perfil de alteração e contexto da 

mineralização do depósito de Ambrósia Sul (Botura Neto et. al. 2018). 

O contato entre as formações Serra do Garrote, a leste, e Morro do Calcário é feito através de uma 

falha de reversa, com direção submeridiana e mergulho para oeste, denominada aqui de falha de Ambrósia 

Sul (Fig. 4.4A). Esta falha foi interpretada com base nas relações de campo e observações de testemunhos 

de sondagem orientada. Os metapelitos da Formação Serra do Garrote ocupam o footwall da falha e se 

encontram bastante dobrados, com clivagem plano-axial associada. Já as rochas carbonáticas ocorrem no 

hanging wall, com empilhamento estratigráfico bem preservado e estratos poupados de acentuada 

deformação dúctil. Esta relação estrutural, revelando um pacote estratigráfico mais novo cavalgando um 

pacote relativamente mais antigo, implica que a falha de Ambrósia Sul pode ter sido originalmente uma 

falha extensional. 

Nas rochas carbonáticas do hanging wall ocorre uma notável zona de dano junto à falha de 

Ambrósia Sul, composta por fraturas, veios e falhas de menor ordem. Essas estruturas assim como a zona 

de dano foram bem caracterizadas principalmente através do estudo de testemunhos de sondagem (Fig. 
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4.5). A medida que se afasta da falha, ou mesmo ao longo do strike da falha, a intensidade do fraturamento 

pode diminuir ou aumentar. Em superfície, a espessura da zona de dano apresenta no máximo 200 m de 

largura. A mineralização de zinco apresenta maior potência exatamente na zona de dano mais larga, 

encaixada nas estruturas rúpteis e formando filões de dimensões variadas.   

 

Fig. 4.5. Seções geológicas transversais da área do depósito. (A) seção construída com base em 

testemunhos de sondagem; e (B) seção elaborada com base em dados de superfície (estereogramas de 

polos de acamamento S0 e clivagem S1, com representação do plano de orientação médio; Projeção de 

Schmidt, hemisfério inferior). 
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Para fins da análise estrutural, em função do comportamento deformacional diferenciado 

observado de um lado e de outro da falha de Ambrósia Sul, serão considerados dois domínios 

litoestruturais: a) domínio de footwall (FWD), caracterizado por uma deformação dúctil-rúptil; e b) 

domínio de hanging wall (HWD), afetado principalmente por uma deformação de caráter rúptil. Para 

realizar essa análise foram utilizados os dados de mapeamento de superfície da área, essencialmente na 

Formação Serra do Garrote (domínio HWD), e 160 furos de sonda orientados efetuados no domínio FWD, 

compreendendo aproximadamente 20.000m de sondagem dispostos ao longo de toda a extensão do 

depósito mineral, onde os afloramentos são escassos (Fig. 4.4a). Os furos apresentam profundidades 

médias de 120 m, todavia, alguns atingem até 260 m e permitiram uma melhor definição da extensão e 

geometria do depósito de Ambrósia Sul em profundidade.  

A observação e descrição de testemunhos permitiu avaliar as espessuras aparentes dos pacotes 

litológicos, da zona de dano e da zona mineralizada, além da profundidade da falha de Ambrósia Sul. 

Além de feições sedimentológicas, foram descritos e medidos diversos elementos estruturais. Em adição 

foi possível apreciar as relações estruturais entre diferentes famílias de fraturas, veios e falhas 

mesoscópicas, além de indicadores cinemáticos associados. 

4.4- ACAMAMENTO S0 

Em geral, o reconhecimento do acamamento sedimentar foi essencial para proceder a análise 

estrutural do depósito de Ambrósia Sul. O acamamento foi identificado em subsuperfície por meio da 

análise de testemunhos orientados de furos efetuados através das formações Serra do Garrote, Serra do 

Poço Verde e Morro do Calcário. Em superfície ele foi observado apenas nos afloramentos da Formação 

Serra do Garrote localizados a sudeste da área. Foram obtidas 363 medidas estruturais de S0 em 

testemunhos orientados, além de 24 medidas estruturais obtidas em afloramentos. 

No domínio HWD o acamamento é bem evidente em testemunhos de sondagem, sobretudo em 

intervalos definidos por intercalação de marga, laminações algais, estromatólitos colunares, camadas de 

brecha intraformacional, diamictito e filito carbonoso. Nos intervalos de marga o acamamento é 

reconhecido por variações de cor, verde a acinzentado, localmente preto. O contraste entre leitos 

alternados de lamito e dolomitos, com espessuras milimétricas a centimétricas, denota um caráter rítmico 

à sucessão de rochas. Esses intervalos ocorrem predominantemente entre 550 a 535 m, todavia estão 

presentes ao longo de toda coluna litoestratigráfica do depósito, na forma de camadas bandadas, 

descontinuas e com espessuras variando entre 0,5 a 26 m. Bioconstruções descritas nos testemunhos 
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também registram o acamamento no depósito, principalmente em dolomitos de cores cinza claro a cinza 

escuro, micrítico, recristalizado, com textura maciça, laminada ou estromatolítica. A textura maciça e 

estromatolítica predominam desde superfície até a cota 550 m, no qual, os estromatólitos reconhecidos 

sempre exibem topo de crescimento normal. Por sua vez, a textura laminada passa a ocorrer a partir da 

cota 535 m. Esses pacotes apresentam frequentemente espessuras de 1,9 m podendo variar entre 0,1 a 51 

m. Os níveis de diamictitos apresentam cor cinza escuro a preto e são constituídos por matriz lamosa 

carbonosa, por vezes carbonática micrítica, com clastos de formas e tamanhos variados (milimétrico a 

centimétrico) de composição quartzosa, carbonática e, por vezes, fosfática. Ocorrem estritamente entre 

550 e 535 m, não afloram na área e estão interdigitados em níveis de marga e folhelho carbonoso. Esses 

pacotes apresentam frequentemente espessuras de 2,7 m podendo variar entre 0,1 a 14 m.  

O domínio FWD é caracterizado por uma monótona sucessão de metapelitos e filitos carbonosos 

da Formação Serra do Garrote, no qual o acamamento foi definido a partir dos dados de afloramentos 

localizados no extremo SE da área e pela investigação de sondagem. Em exposições intemperizadas de 

corte de estrada, a rocha exibe aspecto bandado definida pela alternância de siltitos finos e grossos, com 

coloração esverdeada a rósea. Em testemunhos de sondagem os metapelitos se apresentam bem 

preservados, com cor preta e composto por material carbonoso, sericita e quartzo, comumente em leitos, 

além de bolsões de pirita.  

O contato entre as formações Serra do Garrote e Serra do Poço Verde é feito junto à falha de 

Ambrósia Sul, cujo traço é delineado por uma superfície de direção NW e mergulho para sudoeste. O 

mergulho desta superfície é de 80° próximo à superfície, suavizando em profundidade até 40°. O 

acamamento apresenta uma tendência de paralelismo com a superfície de falha. No entanto, observa-se 

certa gradação em furos de sondagem entre a sucessão siliciclástica sotoposta e carbonática. No furo 

VZAMF160 situado no extremo oeste da área, sob a cota 270 m, o contato gradacional é bem definido 

pela transição de filitos carbonosos para margas e dolomitos da unidade sobreposta.  

Sobre as superfícies de acamamento foram observadas lineações de fibras minerais (dolomita), 

com degraus associados (steps) e relacionadas com deslizamentos interestratais (Fig. 4.7). Foram 

coletadas estrias com indicativo cinemático de deslocamento normal, com fluxo de massa para WSW, e 

estrias indicando movimento reverso, com fluxo de massa para ENE. Em ambos os casos, os planos 

reativados, com deslizamento normal e reverso, cortam os veios e registram a característica rúptil da 

deformação (Fig. 4.8b). 
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4.5- DOBRAMENTO 

Para compreender melhor a geometria tridimensional do acamamento, as medidas estruturais de 

S0 coletadas em testemunhos orientados e afloramentos foram plotadas e tratadas por meio de 

contornagem dos dados de orientação na rede de Schimdt (Fig. 4.6). O padrão de curvas de contorno 

resultante indica 3 polos principais: 245/09, 165/38 e 253/77, além de padrões de distribuição em grande 

círculo. A dispersão dos polos de S0 permite interpretar duas guirlandas quase ortogonais (ângulo entre 

planos de 79°), provavelmente relacionadas com dobramentos regionais em torno dos eixos Beta 248/08 e 

165/02.  

As guirlandas definidas pela dispersão de medidas de S0 indicam a atuação de duas fases 

deformacionais na área, com direção de encurtamento ENE-WSW e NNW-SSE, ortogonais entre si e com 

eixos beta sub-horizontais. O encurtamento segundo a direção ENE-WSW seria representado pela geração 

de dobras com vergência para leste, observadas em campo e até na escala de testemunho, ao passo que o 

encurtamento NNW-SSE foi responsável por gerar dobras simétricas de baixa amplitude e de maior 

comprimento de onda, não observada em superfície.  

No domínio FWD as dobras se apresentam angulares, em padrão do tipo kink e com vergência 

para leste. Em princípio elas se associam com a direção de encurtamento ENE-WSW, com eixo de 

dobramento regional em torno da direção NNW-SSE. Todavia, dados de acamamento provenientes de 

afloramentos da porção sudeste da área investigada forneceram um eixo beta 191/44 (Fig.4.5b). Essa 

dissonância com o eixo de dobramento regional da fase ENE-WSE pode ser reflexo da superposição do 

dobramento relacionado com o encurtamento NNW-SSE.  

No domínio HWD o encurtamento ENE-WSW foi verificado apenas através da dispersão de polos 

de S0 entre 85/35 e 245/39 a partir de dados estruturais de testemunho. Já o encurtamento NNW-SSE foi 

detectado pela variação de polos de S0 entre 158/44 e 335/31. Não foram observadas características 

geométricas destes padrões de dobramentos em testemunho, devido ao diâmetro limitado de 47,4mm da 

sondagem, nem em escala de afloramento, provavelmente por apresentarem grandes dimensões. Todavia, 

quando próximo à falha de Ambrósia Sul, em ambos os domínios estudados o acamamento tende a 

apresentar alto ângulo de mergulho e direção próxima à direção da falha. 
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Fig. 4.6. Feições indicativas do acamamento sedimentar em testemunho (Diâmetro de testemunho: 

47,4mm): (A) laminação algal; (B) brecha intraformacional; (C) bandamento composicional (intercalação 

de pelito cinza médio a escuro e dolomito, cinza claro); (D) estromatólito colunar (topo para cima); e (E) 

laminação. (F) Em lâmina delgada (nicois //): filito carbonoso exibindo laminação dobrada em padrão 

Kink. (G) Diagrama de contorno estrutural das medidas de S0 coletadas em testemunhos de sondagem. A 

dispersão de S0 foi ajustada a duas guirlandas, com atitudes 63/82 e 344/88 e respectivos eixos betas 

representados no estereograma (Projeção de Schmidt, hemisfério inferior). 

 

Fig. 4.7. Lineação de fibras minerais (dolomita), com degraus associados (steps), sobre a superfície de 

acamamento (diâmetro de testemunho: 47,4mm). 
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4.6- ZONA DE DANO E FALHA MESTRA DE AMBRÓSIA SUL 

A falha de Ambrósia Sul e a sua zona de dano no domínio de hanging wall foram caracterizados 

principalmente a partir de dados de subsuperfície, pela análise dos testemunhos orientados e pela 

interpretação em seções verticais de controle (Grossi Sad & Valente, 2007). Nas seções verticais os furos 

de sondagem descritos foram plotados juntamente com as informações litoestruturais colidas dos 

testemunhos, indicando a geometria da falha principal e das falhas da zona de dano.  

Nos testemunhos orientados foram coletadas medidas estruturais de planos de falhas, em geral 

marcados pelo deslocamento milimétrico de leitos de marga, grãos de dolarenito e veios (Fig.4.8). Em 

alguns casos, foram observados e medidos lineações sobre planos de falha, com steps associados 

fornecendo evidências cinemáticas para as diversas famílias de falhas (Fig.4.8). As falhas com rejeitos 

métricos, por sua vez, foram definidas com base em significativos deslocamentos de camadas guias e pela 

presença de brechas dolomiticas (Fig.4.9). Os planos de falhas são muitas vezes preenchidos por minerais 

hidrotermais, como quartzo, dolomita, pirita e esfalerita, relacionados com migração de fluidos durante 

falhamento.  

Com base nos dados observados em testemunhos de sondagem, diversas falhas secundárias foram 

interpretadas em seções transversais e, em seguida, projetadas em mapa. Essas falhas integram a zona de 

dano (sensu Cowie & Shipton, 2003, Kim et.al 2003), com direção dominante NNW e elevados mergulhos 

para SSE e WSW. O aumento da frequência ocorre a medida em que se aproxima da falha de Ambrósia 

Sul (Fig.4.4a). A zona de dano assim definida apresenta largura de aproximadamente 270m, 

compreendendo a zona mineralizada do depósito de Ambrósia Sul. 
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Fig. 4.8. Falhas mesoscópicas observadas em testemunhos orientados (diâmetro de testemunho: 47,4mm): 

(A) superfície de falha normal com crescimento fibroso de quartzo e dolomita em steps; e (B) falha 

reversa paralela ao acamamento, cortando veios mineralizados em esfalerita. 



Contribuições às Ciências da Terra-Série M, vol.78, p113., 2019. 

 

83 

 

4.6.1. Falha mestra    

De maneira geral, a falha de Ambrósia Sul se comporta relativamente como uma falha mestra local, 

com direção NNW e mergulho médio de 54° para SW. Tanto em superfície como em testemunhos de 

sondagem (51 furos), a superfície de falha é marcada pela justaposição tectônica entre rochas carbonáticas 

da Formação Morro do Calcário (hanging wall) e filitos carbonos da Formação Serra do Garrote 

(footwall)(Fig.4.10). Quando a rocha está preservada de intemperismo, sobretudo em profundidade, a 

falha mestra é definida por intensa fragmentação e venulação de rochas da capa e da lapa, além de truncar 

o acamamento e pelo intenso e complexo dobramento dos filitos carbonosos do footwall. O núcleo da 

falha fica assim bem marcado por esta deformação, variando de 3 a 8m de espessura. 

 
Fig. 4.9. Cataclasitos da zona de dano de Ambrósia Sul. (A) Matriz mineralizada composta por quartzo e 

fragmentos de dolomita bordejados por esfalerita e pirita (amostra de mão); (B) matriz composta por 

dolomita cinza fina e fragmentos de dolomita, localmente bordejados por pirita; e (C) matriz composta por 

dolomita fina e clastos de dolomita. B e C em testemunhos (diâmetro de testemunho: 47,4mm). 

Em determinados poços o núcleo da falha principal se encontra bastante alterado por processos 

intempéricos, provavelmente favorecido pela percolação de água superficial ao longo da falha. Nessa 
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situação a falha pode ser inferida em profundidade pela ocorrência de um solo argiloso de cor ocre 

avermelhado e/ou de um filito de coloração rosa, ambos produtos típicos de alteração de dolomitos e 

filitos carbonosos, respectivamente.  

A superfície mediana da falha principal foi estimada através da modelagem 3D, integrando os diversos 

poços que atravessam o seu núcleo e dados de superfície (Fig.4.10). O seu traçado em seção varia de 

subvertical (252/85), no intervalo que se estende da superfície até a cota 560m, passando a se encurvar 

progressivamente em profundidade até adquirir uma atitude média 263/41. Esta variação de mergulho 

indica uma trajetória lístrica da falha mestra (Fig.4.10). 

 
Fig. 4.10. (A) Modelo 3D do plano de falha principal com base em dados de testemunhos de sondagem; 

(B) seção com interpretação geológica a partir dos furos; (C) visada isométrica do modelo geométrico da 

falha, exibindo suavização do mergulho em profundidade. 

O caráter normal da falha principal é sugerido pela justaposição estratigráfica lateral entre as 

Formações Serra do Poço Verde e Morro do Calcário com a Formação Serra do Garrote. Esta situação é 

observada tanto em mapa como em testemunhos de sondagem. Nesse sentido, o campo de esforços 

responsável pelo falhamento é compatível com um campo de esforços onde 𝝈1 se posiciona próximo da 

vertical e 𝝈3, com orientação ENE-WSW. 
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4.6.2. Falhamentos subsidiários 

Uma série de falhas subsidiárias foi observada em testemunhos através da zona de dano. Steps sobre 

os planos de falhas, associados com lineações, foram usados para deduzir o sentido de movimento. Foram 

observadas falhas normais de mais alto ângulo e reversas, com menor ângulo de mergulho. A definição 

dessas falhas em subsuperfície foi facilitada também pela presença de zonas de brecha dolomitica, 

variação de espessuras e offsets de horizontes guias. Falhas normais foram observadas em superfície a 

partir de uma escavação realizada na porção central do depósito (Fig.4.11). 

 
Fig. 4.11. Parede de cava experimental exibindo falhas preferencialmente normais e antitéticas à falha 

mestra, com rejeitos da ordem de decímetros. 

Para a caracterização dos offsets de falhas foi utilizado como marcador de referência o topo do 

horizonte FA3, que ocorre entre as cotas 550m e 535m no domínio HWD.  Este horizonte marca o início 

da deposição dos sedimentos correlatos com a Formação Morro do Calcário sendo definido por uma 

associação litofaciológica a base de marga, diamictito e filito carbonoso (Botura Neto et. al. 2018); o topo 

revela uma gradação de margas bandadas para doloruditos. O horizonte FA3 apresenta uma espessura 

média de 15m, determinada a partir dos furos de sondagem que cruzaram essa camada.  

Com base na espessura média e na atitude média do topo do horizonte FA3 (222/05), foram 

identificadas e mapeadas diversas falhas normais em seção. O topo da camada projetado entre essas falhas 

subsidiárias revelou rejeitos variáveis entre 1 a 12m. Foram coletadas 56 medidas estruturais de planos de 
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falhas normal, das quais 19 forneceram medidas de lineação de fibra mineral com degraus associados. O 

estereograma de falhas normais revela a existência de falhas sintéticas e antitéticas à falha principal 

(Fig.4.12). Predominam falhas subverticais, porém falhas de baixo ângulo com movimento normal 

também foram registradas. As falhas normais sintéticas ocorrem dentro de uma faixa de 130m a partir da 

falha principal, com atitude média 247/85 e lineação 221/61. Elas apresentam extensões por centenas de 

metros, com direção aproximada NNW, e morrem em profundidade próximo à falha principal. A família 

de falhas sintética define assim o domínio interno da zona de dano de Ambrósia Sul. 

 
Fig. 4.12. Diagramas de falhas mesoscópicas elaborados a partir de dados estruturais de testemunhos 

orientados: (A) estereograma de falhas normais e reversas, com respectivas lineações (Projeção de 

Schmidt, hemisfério inferior) (B) diagrama de rosácea apresentando strike das falhas. 

As falhas normais antitéticas tendem a ocorrer a partir dos 130 m da falha principal até 270m a oeste. 

Elas apresentam atitude média 67/80 e lineação de 348/62. A família de falhas antitéticas define o domínio 
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externo da zona de dano, notavelmente com mergulho oposto ao das falhas sintéticas. Mergulhos de até 

45°NE foram obtidos pela interpretação da seção em profundidade. As falhas antitéticas apresentam 

extensões de até 1500m e direção NNW dominante, com destaque para a falha que delimita a porção 

ocidental da zona de dano. Em profundidade, as falhas antitéticas são limitadas pela falha principal. 

As falhas normais de baixo ângulo ocorrem no domino HWD com atitudes principais 260/15 e 75/21 

(Fig.4.12), em geral subparalelas ou contidas no plano do acamamento. O reconhecimento delas em 

testemunho é feito pela observação de veios deslocados e pelo reconhecimento de lineação de fibra 

mineral sobre os planos de acamamento, com atitudes entre 256/18 e 234/13 (Fig.4.8). Suas relações 

hierárquicas com as demais falhas subsidiárias não foram observadas. No entanto, provavelmente essas 

falhas estariam associadas com movimentos interestratais durante a extensão do hanging wall da falha 

principal. 

As falhas reversas foram observadas essencialmente em testemunhos orientados, notavelmente 

subparalelo ou contida sobre a superfície do acamamento. Em geral, são reconhecidas pelas lineações de 

fibras minerais de dolomita com degraus associados e pelo truncamento de veios junto aos planos de 

acamamento (Fig.4.8). Quando contidas no plano de acamamento caracterizam um movimento 

interestratal, com fluxo de massa para ENE. O estereograma revela dois polos principais, com atitude 

média 213/23 e 266/55 (Fig.4.12).  

4.7- ANÁLISE DO PALEOSTRESSE 

Para proceder a análise de paleostresse na região do depósito de Ambrósia Sul foram utilizados os 

dados de famílias de falhas normais e reversas que cortam o acamamento, com respectivas lineações sobre 

seus planos; inclui dados de 15 falhas normais e 8 falhas reversas. Os dados foram lançados em 

estereogramas e, em seguida, calculados os eixos compressional (P) e extensional (T) para cada família de 

falhas em diagramas P&T, seguindo os procedimentos descritos em Fossen (2012) e Marrett & 

Allmendinger (1990)(Fig.4.13).  

O diagrama P&T da família de falhas normais indica um campo de esforços extensional, com 𝝈1 

subvertical e 𝝈3 orientado segundo NE-SW (Fig.4.13a). Já o diagrama P&T da família de falhas reversas, 

mostra que a sua geração é compatível com um campo de esforços compressional, com 𝝈1 suborizontal 

alinhado na direção NE-SW e 𝝈3 subvertical (Fig.4.13b). Portanto, a diferença entre os diagramas P&T 

para falhas normais e reversa, notavelmente está na alternância de orientação de 𝝈1 e 𝝈3, exibindo certa 
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colinearidade na direção dos eixos de esforços principais (𝝈1 e 𝝈3). Todavia, admite-se que as lineações 

de falha podem registrar apenas o ultimo deslocamento sofrido ao longo da história geológica da área, 

podendo não retratar necessariamente o vetor deslocamento total (por exemplo, Fossen, 2012 e Lacombe, 

2012). 

 

Fig. 4.13. Diagrama P&T e de contorno dos eixos para falhas normais (A) e reversas (B), a partir de 

planos de falhas com lineação associada medidos em testemunhos orientados. Eixo P: compressão em 

azul; Eixo T = tração em vermelho. Diagramas esquemáticos mostrando a disposição entre as principais 

famílias de falhas normais, compressional e veios associados, relacionados com fase de deformação 

extensional (C) e compressional (D). 
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Os campos de esforços extensional e compressional aqui obtidos seriam os mesmos para a ativação de 

deslizamentos interestratais normal para SW e reverso para NE, respectivamente, observados em 

testemunhos. Como apresentado na análise de falhamentos, a hierarquia entre as falhas não foi observada 

diretamente nos testemunhos orientado. Por sua vez, foi observada a relação estrutural entre as falhas de 

baixo ângulo e de deslizamento interestratal, com deslocamentos normais e reversos, em ambos os casos 

estabelecendo uma relação de truncamento com os veios de alto ângulo e indicando geração subsequente 

(Fig.4.8). 

Os falhamentos normais aqui descritos, em geral, são compatíveis com o campo de esforços que gerou 

a falha principal do depósito de Ambrósia Sul. As falhas normais sintéticas e antitéticas de alto ângulo 

fazem um ângulo máximo de 50° entre os dois sets, sugerindo uma bissetriz aguda subvertical que 

definiria a orientação do 𝝈1 (Fig.4.13c). As falhas reversas são compatíveis com um campo de esforços 

onde 𝝈1 se apresenta suborizontal na direção NE-SW (Fig.4.13d). 

4.8- SISTEMA DE VEIOS 

Veios foram caracterizados e analisados em grande parte em testemunhos orientados, além de 

alguns afloramentos localizados na porção sudeste da área mapeada (Fig.4.4a). Eles ocorrem com maior 

frequência na região da zona de dano de Ambrósia Sul, em geral preenchidos por quartzo, dolomita, pirita, 

esfalerita e apresentando feições características de processos hidrotermais (Monteiro et. al. 2006 e Botura 

Neto et. al. 2018). Nos filitos carbonosos da Formação Serra do Garrote ocorrem apenas veios de quartzo. 

Foram extraídas 1780 medidas estruturais de veios em testemunhos orientados, sobretudo a partir de 

sondagens no domínio HWD. Em adição, procedeu-se à análise de frequência a partir de diagramas 

estatísticos convencionais.  

A distribuição dos veios foi tratada em histogramas considerando as direções N-S e E-W, 

aproximadamente segundo o strike e transversal à zona de dano respectivamente, além de em 

profundidade (Fig.4.14). Os veios ocorrem de forma isolada ou em enxames de veios, sobretudo quando 

próximos às falhas subsidiárias. A frequência de veios se revelou maior na porção central do depósito de 

Ambrósia Sul, com diminuição para sua extremidade norte e sul (Fig.4.14a, b e c). Já em profundidade, a 

maior frequência de veios foi detectada na região acima do horizonte FA3, entre as cotas 566 e 606m 

(Fig.4.14d). Nesse contexto, os veios estão encaixados em dolomitos da Formação Morro do Calcário, 

apresentam espessuras milimétricas a métricas e apresentam composição variável a base de quartzo, 

dolomita, pirita e esfalerita. Apesar de sutis, os veios de alto ângulo de mergulho tendem a apresentar 
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composição sulfetada, já os veios de baixo ângulo de mergulho tendem a apresentar composição quartzo 

dolomítica (Fig.4.14d).  

 

Fig.4.14. Histogramas de frequência de veios coletados em testemunhos, com dados processados segundo 

o strike do depósito (A), transversal ao depósito (B) e em profundidade.  (D) Quantificação de veios em 

gráficos circulares, segundo o ângulo de mergulho e o tipo de preenchimento.  

Duas famílias de veios foram reconhecidas e caracterizadas a partir das relações estruturais 

observadas com as demais estruturas planares, uma dominante de alto ângulo e outra subordinada de baixo 

ângulo (Fig.4.15). Em geral, ambas as famílias de veios cortam o acamamento sedimentar e são 

deslocados por falhas de baixo ângulo; não foram observadas as relações estruturais com as falhas de alto 

ângulo. Além disso, os veios de alto ângulo de mergulho são cortados invariavelmente por veios de baixo 

ângulo. Os veios com alto ângulo de mergulho apresentam atitude preferencial 73/86 (Fig.4.15), com 

mergulho variando de 50º a 90°. O ângulo médio entre acamamento e a essa família de veios é em torno 

de 85º, com lineação de interseção 163/01. Os veios com baixo ângulo de mergulho apresentam ângulos 

de mergulho entre 6° e 50º, com maior dispersão de atitude estrutural e média 248/17 (Fig.4.15). O ângulo 
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calculado entre o acamamento e a família de veios de baixo ângulo é em torno de 8°, com lineação de 

interseção 161/01.  

 
Fig.4.15. Relações estruturais de corte para veios com alto ângulo de mergulho (HA) veios com baixo 

ângulo de mergulho (LA) observados em testemunhos (diâmetro de testemunho: 47,4mm): (A) veio HA 

mineralizado e transversal ao acamamento; (B) veio LA de quartzo cortando zona de cataclasito; (C) veio 

de quartzo LA, cortando veio HA mineralizado em sulfeto; e (D) veios LA mineralizado em sulfeto e 

cortando um veio HA mineralizado em sulfeto. Diagrama de polo dos planos de veios de HA (E) e LA (F) 

com representação do plano médio para veios (Projeção de Schmidt, hemisfério inferior). 

A coleta de 305 medidas estruturais de veios sulfetados nos testemunhos orientados, 

compreendendo os corpos mineralizados, foi analisada sobre a ótica de diferentes setores dentro da zona 

de dano de Ambrósia Sul. Neste sentido, a zona de dano de Ambrósia Sul foi subdividida em 3 setores dos 

quais foram extraídas as informações de tendência de mergulho dos veios mineralizados (Fig.4.16). O 

setor oeste ocorrer a partir dos 130 m da falha principal até 270m a oeste, definindo a porção externa oeste 

da zona de dano. Nessa região a atitude média dos planos de veios é 68/71; setor central com atitude 
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média dos planos de veios 78/88; a porção interna da zona de dano, a leste e próximo à falha principal, 

apresenta veios com atitude média dos planos de veios 240/72. Veios de baixo ângulo, em menor 

expressão são notáveis em todos estereogramas. 

 
Fig.4.16. Diagramas de veios coletados em testemunhos orientados no HWD e região da zona de dano, em 

geral compreendendo corpos mineralizados em sulfeto de zinco (esfalerita), revelando três setores de 

tendência de mergulho (Projeção de Schmidt, hemisfério inferior). (A) Estereograma de contorno das 

medidas estruturais de polo de veios no setor oeste, com representação do plano médio para veios; (B) 

Estereograma de contorno das medidas estruturais de polo de veios no setor central, com representação do 

plano médio para veios; e (C) Estereograma de contorno das medidas estruturais de polo de veios no setor 

leste, com representação do plano médio para veios.  

Com base no exposto, pode-se afirmar que o sistema de veios na zona de dano de Ambrósia Sul se 

formou a partir da atuação de dois campos de esforços locais distintos (Fig.4.13). Os veios de alto ângulo 

são compatíveis com um campo de esforço extensional ao passo que os de baixo ângulo com um campo 

de esforço compressional. Com base na relação de corte observada entre as duas famílias de veios 

descritas (Fig.4.15), interpreta-se que o campo extensional tenha atuado antes do compressional. Por sua 

vez, a relação estrutural entre os falhamentos de baixo ângulo e planos de movimento interestratal, com 

rejeitos normais e reversos, que em ambos os casos revelam-se truncando os veios de alto ângulo 

(Fig.4.8b) reforça que os veios de alto ângulo tenham sido gerados antes da fase de deformação 

compressional. 

Os veios sulfetados de alto ângulo compreendem 53% do sistema de veio de Ambrósia Sul 

(Fig.4.14d). Foram coletados 811 veios de esfalerita, representantes da mineralização de zinco, das quais 

67% ocorrem sob a forma de veios de alto ângulo e 33% em veios de baixo ângulo o que sugere que a 

mineralização de zinco também tenha ocorrido sob ambos os campos de esforços tectônicos, todavia 

preferencialmente durante a fase extensão.  
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4.9- DISCUSSÃO 

4.9.1. Evolução estrutural local  

A análise estrutural realizada no depósito de Ambrósia Sul, a partir do estudo de testemunhos 

orientados, revelou um forte controle estrutural da mineralização local. O estudo do paeloesforço, aliado 

as relações estruturais sugerem que dois campos de esforços deformacionais tenham atuado na formação e 

transformação do depósito, uma deformação extensional superposta por uma deformação compressional.  

A deformação extensional é caracterizada por falhamentos com rejeito normal e pela formação de 

veios mineralizados de alto angulo (Fig. 4.13a) compatíveis com a direção de extensão NE-SW. Destaca-

se como principal estrutura formada durante a extensão a falha mestra de Ambrósia Sul, com direção de 

strike NS e mergulho variando de subvertical em porções mais rasas a sub-horizontal em profundidade 

(Fig. 4.10). A falha mestra apresenta caráter normal justapondo lateralmente rochas da base e do topo do 

empilhamento estratigráfico do Grupo Vazante. Durante a evolução da falha mestra foram desenvolvidas 

falhas secundárias no HWD, apresentando strikes subparalelo a falha principal e mergulhos variando entre 

antitético e sintético. As falhas secundárias, quando observadas em seção, apresentam aspecto radial e são 

responsáveis pelo abatimento da camada FA3, sugerindo uma dobra anticlinal com eixo subparalelo a 

falha principal (Fig. 4.17). Dobras em regime extensional são consideradas relativamente raras (Davis & 

Reinalds 1996, Janecke et.al., 1998), com exceção das dobras de rollover (Hamblin 1965). Schlische 

(1990) sugere que a maioria dos dobramentos gerados em tectônica extensional sejam condicionados ao 

desenvolvimento de falhas normais, destacando falhas lístricas com dobramento anticlinal subparalelos a 

falha principal. Hamblin (1965) descreve que o desenvolvimento de falhas de abatimento na hanging wall 

da falha mestra seja responsável pela geração do anticlianal de rollover em regime extensional, notável 

pelo abatimento de uma camada guia, no caso de Ambrósia Sul representado pela camada AF3. Interpreta-

se que durante o ápice do processo de extensão a camada FA3, na região central da zona de dano, se 

apresentaria em cota inferior a 520m, registradas em sua posição extrema W, definindo assim, juntamente 

com os falhamentos secundários no HWD, uma estrutura anticlinal de rollover (Fig.4.18a e b). O 

desenvolvimento de rollover anticlinais promove geração de espaço entre a falha principal e o anticlinal 

(Davis & Reinalds 1996), gerando sítios potenciais a mineralização, como observado no depósito de 

Ambrósia Sul, ao longo dos falhamentos secundários do HWD e notavelmente na falha principal, 

favorecido também quimicamente pelo contato com o filito carbonoso (Fig.4.17). 



Botura, B.N., 2019.Análise Estrutural e Principais Controles de Mineralização do Depósito de Ambrósia Sul Paracatu/MG 

 

94 

 

 

Fig. 4.17. Geometria estrutural do depósito Ambrósia Sul, mostrando os corpos mineralizados em sulfeto 

de zinco. Um sistema de falhas antitéticas associado a uma falha mestra extensional foi interpretado a 

partir de testemunhos orientados. 

A deformação compressional, por sua vez, é marcada pela existência de dobramentos com clivagem 

plano-axial associada em padrão kink no FWD, falhas com rejeito reverso no HWD e veios de baixo 

ângulo em ambos os domínios, compatíveis com a direção de compressão SW-NE. Neste contexto ocorre 

a inversão do anticlinal de rollover formado durante a extensão, com soerguimento da camada FA3 na 

posição central da zona de dano até a cota máxima de aproximadamente 550m, pela reativação com 

movimentação reversa dos falhamentos secundários localizados nos extremos W e E da zona de dano 

(Fig. 4.17). A falha principal também apresenta registro de reativação, com geração de um leve 

dobramento ao longo de seu plano, próximo a região mineralizada (Fig.4.18c e d) que pode ter 

contribuído para a reativação dos falhamentos secundários. Contexto análogo foi testado em ambiente 

laboratorial, em ensaio de caixa de areia, por Yamada & McClay (2003b) que simularam a inversão de 
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falhas lístricas, geradas inicialmente em contexto extensional, apresentando características similares as 

interpretadas para o depósito de Ambrósia Sul. O experimento mostrou que durante a compressão, ocorre 

a formação de estruturas reversas de baixo ângulo, soerguimento e inversão do anticlinal de rollover por 

reativação dos falhamentos secundários localizados no hanging wall da falha principal. 

Os metapelitos da Formação Serra do Garrote ocupam o footwall da falha principal e se encontram 

bastante dobrados, contrapondo-se lateralmente as rochas carbonáticas que ocorrem no hanging wall 

apresentando empilhamento estratigráfico preservado e estratos poupados de intensa deformação dúctil. 

Esta relação estrutural, em que o pacote estratigráfico mais novo cavalga um pacote relativamente mais 

antigo, interpreta-se que a falha de Ambrósia Sul tenha sido originalmente uma falha extensional. 

Por sua vez, as relações estruturais observadas em testemunhos orientados mostram veios de alto 

ângulo cortados por falhas de baixo angulo e veios de baixo ângulo (Fig. 4.8 e 4.15), indicando que a 

deformação extensional responsável por gerar os veios de alto ângulo precedem a deformação 

compressional. Lineações sobre o acamamento foram registradas apresentando movimento normal e 

reverso, relacionados com movimento interestratais tanto durante a extensão como posteriormente na 

compressão (Fig. 4.7). 

Adicionalmente, a dispersão do acamamento que define a guirlanda com atitude 63/82, direção 

preferencial de encurtamento N-S observada no diagrama de contorno de S0 (Fig. 4.5g), pode ser reflexo 

do campo de esforços compressional instalado sobre um paleo embasamento irregular, que nesse caso foi 

interpretado com a geometria de uma calha com direção NE, sugerida a partir do levantamento aero 

geofísico (Fig. 4.2) e análogo as feições interpretadas por Reis (2011) na região sudoeste do cráton São 

Francisco. Vale ressaltar que não foram identificadas foliações plano-axial ou dobras que justificassem um 

evento deformacional com encurtamento N-S, o que reforça esta hipótese. 

4.9.2. Geometria do depósito 

Geometricamente a zona de dano de Ambrósia Sul apresenta formato em cunha e ocorre em uma faixa 

com tendência N-S de aproximadamente 1.35km, 250m de espessura em superfície e aproximadamente 

200m de profundidade, onde está encaixado o depósito mineral de Zn formado por corpos mineralizados 

em esfarelita, pirita e localmente galena, (Fig.4.4a). A mineralização não se apresenta aflorante, devido ao 

espesso pacote de solo que capeia o depósito. 
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Esta zona mineralizada está limitada e a leste pela falha principal, que justapõe a Formação Serra do 

Garrote das Formações Serra do Poço Verde e Morro do Calcário, e a oeste por uma falha de caráter 

normal antitético. Sua continuidade lateral e em profundidade foi interpretada através de sondagem, coleta 

de estruturas em testemunhos orientados e notável concentração de sulfetos esfalerita e pirita comumente 

maciça ou disseminada (Botura Neto et.al., 2018). Os corpos mineralizados apresentam dimensões 

alongadas que podem variar de 100m a 700m no strike, espessuras de 1m a 20m podendo chegar até 150m 

na profundidade, a partir da superfície (Fig. 4.17), ocorrendo preferencialmente entre as cotas 625m e 

455m. Não foram encontrados os limites a norte e a sul da zona de dano de Ambrósia Sul, todavia, os 

corpos mineralizados não foram interceptados na sondagem realizada nestas porções, o que limitou sua 

continuidade.  

A análise sugere uma geometria de aspecto radial em relação aos corpos mineralizados, com strike das 

estruturas geralmente NNE, inclinação do mergulho de estruturas mineralizadas aumentando de forma 

convergente das bordas da zona de dano para o centro e tendência de deposição mineral próximo as 

unidades pelíticas carbonáticas da pilha estratigráfica. É verificada uma forte tendência de preenchimento 

das estruturas formadas durante a extensão, todavia, foram encontradas algumas atitudes que sugerem o 

preenchimento de estruturas durante a compressão, comprovada em parte pela análise da relação de corte 

entre veios mineralizados (Fig. 4.18d).  

4.9.3. Timing e controles estruturais da mineralização de zinco 

O depósito de zinco sulfetado de Ambrósia Sul apresenta notáveis controles estruturais, responsáveis 

pela existência de mineralizações de Zn, destacando nesse sentido a zona de dano que favoreceu intensa 

migração local de fluidos (Caine et. al., 1996). A migração de fluidos é sugerida no depósito pelo intenso 

preenchimento, por minerais hidrotermais como esfalerita, pirita, dolomita e quartzo. Dentre as estruturas 

preenchidas, que definem os corpos mineralizados em zinco, destacam-se as falhas de abatimento com 

geração de cataclasitos (Fig. 4.9a) e veios de alto angulo, em todos os casos estruturas geradas durante a 

permanência do campo de esforços extensional. Todavia, durante a evolução estrutural e predomínio do 

campo de esforços compressional a migração de fluidos é notavel, reconhecida pela maior frequência de 

veios de baixo ângulo preenchidos por quartzo, dolomita e localmente esfalerita. Tal fato sugere que a 

mineralização de Zn, sin-tectônica, tenha ocorrido preferencialmente durante a extensão, definindo o 

evento principal gerador do depósito, porém, as estruturas geradas durante a compressão também estão 
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mineralizadas localmente em esfalerita, sugerindo que o evento mineralizante tenha perdurado durante 

toda a inversão tectônica da área.  

A geometria interpretada com base nos dados estruturais de testemunhos orientados sugere um arranjo 

radial (Fig. 4.17) onde a mineralização ocorre encaixada nas estruturas, destacando a falha principal, 

falhas antitéticas e sintéticas, e veios de alto ângulo formados durante a extensão. Tal geometria estaria 

relacionada a evolução da bacia antepaís que devido à continua acreção de massa a W e a formação de um 

cinturão de cavalgamentos polarizados para leste, responderia nas regiões distais de maneira frágil, com a 

formação de falhas de abatimento na região da ombreira, o que de forma análoga representaria a região da 

zona de dano de Ambrósia Sul.  

4.9.4. Relações entre mineralização e tectônica 

Os dados apresentados, sugerem que a evolução da geometria do depósito de Ambrósia Sul esteja 

condicionada a evolução da bacia foreland durante a formação do orógeno Brasília (Brito Neves et al., 

1996; Almeida et al., 2000, Alkmim, 2004 e Reis & Alkmim, 2015). Neste sentido a direção preferencial 

reconhecida para a extensão e compressão, interpretada através da análise do paleostress, sugere a posição 

dos fronts orogênicos a oeste do depósito de Ambrósia Sul, compatível com o modelo geotectônico de 

bacia de antepaís proposto para o Grupo Vazante (Thomaz Filho et al., 1998, Martins-Neto et al., 2001, 

Martins Neto & Alkmim, 2001).  

A sobrecarga experimentada pela edificação do orógeno a oeste, durante o evento de encurtamento 

regional, seria responsável pela formação do bulge em sua extremidade leste, onde inicialmente 

predomina o campo de esforços extensional (Fig. 4.18a e b) com principais evidencias estruturais a falha 

de abatimento principal, os falhamentos subsidiários sintéticos e antitéticos e veios de alto ângulo. Este 

contexto, foi descrito por Reis & Suss (2016) e Reis et. al. (2017) para a região sul do cráton São 

Francisco onde o colapso da porção central do cráton é verificado pela geração de falhas de abatimento 

com caráter sintético e antitético em escala regional, o que no caso de Ambrósia Sul, seria analogamente 

registrado pela falha principal e pelas falhas subsidiarias antitéticas e sintéticas. Todavia, apesar das 

similaridades e contextos proximais a região do Ambrósia Sul, estudos mais aprofundados devem ser 

conduzidos para comprovar o bulge tectônico nessa posição. 

Neste sentido, sistemas de veios gerados por eventos sin a pós-orogênicos muitas vezes controlam a 

existência de mineralizações, Hastem & Muchez (2011) descrevem múltiplos depósitos minerais tipo-
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veios de Cu-Zn-Pb no orogeno pan-africano, na África central e sul, ocorrendo em diferentes posições da 

pilha estratigráfica neoproterozoica. As principais características que controlam as mineralizações tipo-

veios, descritas pelos autores, são sistemas falhas que permitem circulação de fluidos metalíferos e 

geração de veios sin a pós orogênese em contexto de rocha encaixante de dolomito maciço, destacando 

por exemplo o depósito de Zn-Cu de Kipushi (Heijlen et. al, 2008, Wilderode, 2013). 

Por sua vez, a migração de fluidos metalíferos durante o evento orogenético ocorre de forma ampla na 

bacia. Os fluidos originários das porções profundas e proximais dos fronts orogênicos, migram através do 

sistema de fraturamento existente devido ao evento tectônico correlato (Romer et. al., 1992 e Kendrick et. 

al., 2004), em sentido ao bulge (Bradley & Leach, 2003) onde está instalado inicialmente o regime 

extensional. Misi et. al. 2004 e Misi et. al. 2005 sugere que as mineralizações de Zn/Pb ao longo de toda a 

região do cráton São Francisco ocorram preferencialmente em regime extensional, onde a grande 

circulação de fluidos é favorecida.  

O continuo encurtamento regional e aumento da extensão do orógeno e aproximação deste com a área 

do bulge, faz com que a compressão prevaleça de forma regional, não sendo mais verificadas evidencias 

de a extensão outrora experimentada (Fig. 4.18c e d) conforme os modelos estruturais conhecidos e 

descritos por Kearey et. al. (2014). Este momento é marcado pelo desenvolvimento de falhas de baixo 

ângulo, induzidas ao longo dos planos reativados de acamamento que secciona veios de alto ângulo, 

clivagem S1 (Fig. 4.4) no domínio da Formação Garrote, bem como a deformação do S0 nas unidades 

dolomiticas (Fig. 4.5), sugerida pela guirlanda com direção ENE, ambas com vergência de dobramentos 

para E. As estruturas formadas durante esse momento evolutivo, modificam as principais geometrias 

mineralizadas em zinco (Fig.4.8b). As principais evidencias de migração de fluidos são registradas pelo 

aparecimento de veios de baixo ângulo, compostos frequentemente por quartzo e dolomita (Fig.4.14d), o 

que sugere o final do evento mineralizante de zinco. 

Por fim a geometria irregular do embasamento, sugerida com formato de calha ENE pela interpretação 

geofísica (Fig. 4.2), durante a compressão promove a geração de veios de baixo ângulo com caimento ora 

para SSE ora para NNW (Fig.4.16) bem como variação do acamamento delimitando uma guirlanda de 

direção NNE. Além disso, o efeito do paleo embasamento é correlacionável em muitos distritos minerais 

de zinco, destacando-se os MVT, como importante aspecto para a mineralização de acordo com Leach & 

Sangaster (1993). A irregularidade do embasamento promove a deposição de litotipos que facilitam o 

processo mineralizador, representados no depósito de Ambrósia Sul, por camadas de pelitos e folhelhos 

carbonosos ao longo da pilha sedimentar. 
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Fig. 4.18. Seções tectônicas esquemáticas, mostrando as fases de evolução estrutural e a migração de 

fluidos na porção distal de foredeep de uma bacia foreland, com ênfase para o local onde se teria formado 

o depósito de Ambrósia Sul: (A) cavalgamento e acumulo de massa a W, promovendo um regime 

extensional junto à margem distal do foredeep, junto ao bulge. Aqui ocorre a formação das primeiras 

zonas de fraqueza e a migração de fluidos de forma incipiente em direção ao bulge; (B) formação de um 

sistema de falhas normais, antitéticas, e intensificação da migração de fluidos. Aqui sucede o início do 

processo mineralizante na escala do depósito, facilitado pela geração de porosidade secundária 

(cataclasitos); (C) acumulo de massa a W e evolução do orógeno promovem a inversão tectônica e a 

reativação das falhas normais em falhas inversas. A migração de fluidos persiste, bem como o processo de 

mineralização no depósito, com predomínio de mineralização segundo veios sub-horizontais; e (D) 

inversão tectônica com predomínio de falhamentos reversos de baixo ângulo, geração de veios de quartzo 

cortando a mineralização e diminuição da migração de fluídos na região do bulge. O processo de 

encurtamento ocorre ao longo de uma calha confinada, como sugerido pela geofísica, induzindo uma 

deformação suave com encurtamento NS. 
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4.9.5. Comparação com outros depósitos relacionados 

O depósito de Ambrósia Sul está inserido em um contexteto geológico metalogenético favorável para 

mineralizações de Zn/Pb, comprovado pela existência, além de Ambrósia Sul, de 4 depósitos minerais, 

Morro Agudo, Fagundes, Ambrósia e Vazante, bem como inúmeras ocorrências de Zn e Pb na região do 

Grupo Vazante (Monteiro et. al. 2006).  

As similaridades entre os depósitos vão além da química, mineralogia, texturas hidrotermais e 

contexto tectônico comuns a todos, como também, devido ao contexto estrutural e controles de 

mineralização. Em todos os depósitos, as mineralizações primárias estão associadas a um campo de 

esforços extensional pós-digenético (Dardenne, 2000, Rostirola et. al. 2002, Paniago 2011, Matumoto 

2012, Monteiro et. al. 2006, Slezak et. al. 2013, Olivo et. al. 2018, Cordeiro et. al. 2018), a mineralização 

se deposita, tanto na porosidade primária (e.g. Morro Agudo) quanto na porosidade secundaria (e.g. 

Vazante, Ambrósia e Ambrósia Sul).  

Os depósitos de Fagundes e Ambrósia (Fig. 4.2) apresentam notáveis similaridades com Ambrósia Sul 

e sugerem que os eventos mineralizantes tenham ocorrido em sistema normal, no caso de Fagundes 

encaixados em veios e Ambrósia em uma zona de falha normal (Monteiro et. al. 2006). Ambrósia por sua 

vez apresenta um grande controle litológico, provavelmente ligado a proximidade com os filitos 

carbonosos que também favoreceram a mineralização de sulfetos, assim como Ambrósia Sul, onde a 

existência e proximidade de pelitos carbonosos, favoreceu a mineralização de sulfetos. 

Verifica-se nos depósitos de Vazante e ocorrências no seguimento meridional, registros de abertura de 

espaço e preenchimento, por minerais de zinco e chumbo, concomitante e pós-mineralização principal 

(Monteiro, 2008, Lemos, 2011, Baia et. al. 2013, e Olivo et. al. 2018). Sugerindo o intenso controle 

tectônico para as mineralizações de zinco do Grupo Vazante em contexto de foreland. Apesar de não 

existirem dados comprovatório de datações das mineralizações que atestem um único fluido mineralizante, 

para todos os depósitos, as similaridades estruturais, químicas e mineralógicas mostram um contexto ativo 

regional para mineralizações de zinco coincidente com um contexto extensão gerado pela tectônica de 

encurtamento e formação do orógeno Brasília. 

Por fim, a tectônica progressiva, promoveu a geração de falhamento reversos e reativação do 

acamamento em falhas reversas de baixo ângulo, descritos em Ambrósia Sul e que modificam a geometria 
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da mineralização. Esta tectônica com falhamentos de baixo ângulo é observada ao longo do depósito de 

Vazante igualmente posteriores a mineralização principal de zinco modificando sua geometria. 

4.9.6. Implicações para a exploração e pesquisa mineral na faixa Vazante 

O descobrimento de Ambrósia Sul marca um novo contexto de mineralizações sulfetadas de Zn no 

seguimento setentrional, uma vez que comprovou a existência de mineralizações verticais e antitéticas ao 

trend preferencial mineralizante desta região, NW-SE com caimento para SW, através do uso de 

informações de sondagem com orientação de testemunhos. Em um belt complexo do ponto de vista 

estrutural, quimicamente favorável a prospecção de Zn e Pb, com depósitos já encontrados de 

características geométricas variadas, e.g. Morro Agudo e Vazante, uma abordagem com sondagem e 

orientação associada se torna a chave para o rápido desenvolvimento e avaliação de um prospecto mineral 

de maneira direcionada, podendo trazer após a análise um contexto preciso das mineralizações existentes. 

Ambrósia Sul é o exemplo do complexo desafio, principalmente pela ausência de afloramentos, que 

geólogos podem enfrentar no desenvolvimento da pesquisa mineral na região do Grupo Vazante. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

A análise estrutural a partir testemunhos orientados no depósito de Ambrósia Sul, aliado com a 

integração geológica local, permitiu definir a geometria estrutural da mineralização sulfetada de zinco e 

seus principais controles, com destaque para os seguintes resultados: 

a) Foram identificadas quatro associações de fácies, as quais sugerem um ambiente marinho raso a 

profundo, associado com o desenvolvimento de uma plataforma carbonática. 

b) A identificação das litofácies, a interpretação dos processos deposicionais e a análise de associação de 

facies permitiu estabelecer uma correlação estratigráfica regional e lateral através da faixa Vazante. 

Neste estudo ficou claro a não deposição de rochas do membro Pamplona medio e inferior na região 

do segmento norte da faixa Vazante. Sendo assim, a pilha estratigráfica da área ficou definida pelas 

formações Serra do Garrote, Serra do Poço Verde e Morro do Calcário. 

c) Foram identificadas duas gerações de estruturas no depósito de Ambrósia Sul: a primeira geração 

relacionada com deformação extensional e a segunda, de caráter contracional. Durante a extensão 

ocorreu fluxo de massa para oeste, com geração expressiva de veios e falhas normais de alto ângulo. 

Durante a contração sucedeu reativação reversa de planos de acamamento e a nucleação de falhas 

reversas e veios de baixo ângulo, além de dobramentos com clivagem plano-axial associada com 

vergência para leste. 

d) As mineralizações estão encaixadas na zona de brecha hidrotermal, ao longo de todas as formações 

observadas no empilhamento estratigráfico do depósito de Ambrósia Sul. Os dolomitos constituem a 

principal rocha encaixante, todavia, próximo ao contato com os filitos carbonosos, observou-se o 

enriquecimento local de sulfetos. É sugestivo que tais locais teriam funcionado como barreira química 

para a formação de sulfetos. 

e) O depósito de Ambrósia Sul se desenvolveu na zona de dano do domínio de hanging wall da falha 

homônima a qual corresponde a uma falha normal posteriormente reativada com fraco movimento 

reverso. A zona de dano é definida por um feixe de falhas subsidiárias de alto ângulo, antitéticas e 

sintéticas em relação ao deslocamento da falha principal, as quais foram nucleadas em resposta à 

extensão e associadas com a formação de uma anticlinal de rollover; 

f) A mineralização de zinco sulfetado preenche segmentos das falhas subsidiárias e da falha principal, 

além de intensa venulação hidrotermal associada. A maior intensidade de estruturas mineralizas é 
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verificada na fase extensional, onde além dos veios de alto ângulo foram identificados cataclasitos 

com matriz mineralizada em pirita e esfalerita. No entanto, as famílias de veios de baixo ângulo 

apresentam paragênese sulfetada, o que indica que o evento mineralizante permaneceu ativo durante a 

deformação contracional; 

g) De posse dos resultados apresentados, interpreta-se o depósito de Ambrósia Sul como tendo se 

formado na região do bulge de antepaís, em resposta a uma flexura induzida pelo carregamento 

tectônico da faixa Brasília sobre o paleocontinente São Francisco no decurso da orogênese 

neoproterozoica. A geração de estruturas extensionais teria sido nucleada no início da intumescência 

do bulge, com aporte de fluidos provenientes do cinturão orogênico a oeste. Com o progresso da 

deformação, sucede a compressão da região do bulge dando origem à geração de estruturas 

contracionais. 
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