
Revista Brasileira de Geociências Reginato Fernandes dos Santos et al. 39(1): 81-100, março de 2009

Arquivo digital disponível on-line no site www.sbgeo.org.br 81

 

A Formação Salinas, Orógeno Araçuaí (MG): história deformacional 
e significado tectônico

Reginato Fernandes dos Santos1, Fernando Flecha Alkmim1 &  
Antônio Carlos Pedrosa-Soares2

Resumo A Formação Salinas, constituída de meta-arenitos, metapelitos e metaconglomerados, tem como 
principal área de ocorrência as vizinhanças da cidade homônima (norte de MG), onde jaz em discordância 
sobre rochas do Grupo Macaúbas, a oeste, e é intrudida por corpos graníticos neoproterózicos e cambrianos, 
a leste. Quatro gerações de estruturas deformacionais foram caracterizadas nessa região e três delas afetam as 
rochas da Formação Salinas. Os elementos da fase mais antiga, DD, correspondem a dobras, falhas e estruturas 
de convolução e  são de natureza adiastrófica, sin-deposicional. Relacionadas ao desenvolvimento do Orógeno 
Araçuaí, têm-se as fases D1, D2 e DG. A fase D1, representada por dobras e zonas de cisalhamento associadas a 
uma série de estruturas de pequena escala, teve lugar durante o Evento Brasiliano (585 a 560 Ma) e foi acom-
panhada de metamorfismo regional nas condições da fácies xisto verde a anfibolito. A fase D2, associada ao 
colapso distensional do orógeno (520 a 500 Ma), é marcada por um trem de dobras vergentes para ESE asso-
ciadas a uma clivagem de crenulação e por zonas de cisalhamento normais. Estas estruturas afetam somente 
unidades do Grupo Macaúbas. A fase DG, associada ao processo de intrusão das rochas graníticas da região, foi 
responsável pelo arqueamento das camadas da Formação Salinas, acompanhado por um evento de metamor-
fismo de contato. A constituição, idade, história deformacional e o cenário tectônico da Formação Salinas no 
Orógeno Araçuaí indicam que sua deposição deu-se em uma bacia sin-orogênica (flysch), desenvolvida entre 
uma margem passiva e uma frente orogênica em desenvolvimento. 
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Abstract The Salinas Formation, Araçuaí Orogen (MG): deformation history and tectonic sig-
nificance The Salinas Formation, made up of metasandstones, metapelites and metaconglomerates, occurs 
mainly in the surroundings of the town of Salinas, northern Minas Gerais. In this region, rocks of the Salinas 
Formation lie unconformably on top of the Macaúbas Group on the west, and are intruded by Neoproterozoic 
and Cambrian granites on the east. Four generations of deformational structures were documented in this re-
gion, three of them affecting the Salinas rocks. The structures of the oldest phase, DD, representing an episode 
of syn-sedimentary deformation, include folds, faults and convolute bedding. The subsequent phases, D1, D2 
and DG are related to the development of the Araçuaí orogen. The D1 phase, represented by folds, shear zones, 
and a whole series of small-scale elements, took place during the Brasiliano event (585 to 560 Ma) and was 
associated to regional metamorphism in the green schist to amphibolite facies conditions. The D2 phase, cor-
responding to the extensional collapse of the orogen (520 to 500 Ma), is recorded by fold trains that cascade 
down to ESE. These structures are associated to a crenulation cleavage and normal-sense shear zones, which 
affect only the metasediments of the Macaúbas Group. The DG phase, related to the emplacement of granite 
bodies, caused folding and contact metamorphism in the Salinas rocks. The nature, age, deformation history 
and tectonic setting of Salinas Formation in the Araçuaí orogen point out to a deposition in a syn-collisional 
basin - a flysch basin -, developed between a passive margin and an orogenic front.     

Keywords: Salinas Formation, Araçuaí Orogen, Macaúbas Group, Brasiliano event.
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A Formação Salinas possui uma história de de-
finição que tem o estudo estratigráfico e geocronoló-
gico de Lima et al. (2002) como estágio mais recente. 
Após este estudo, passou a ser entendida como uma 
unidade independente e não mais pertencente ao Gru-
po Macaúbas ao qual era correlacionada. Constituída 
por turbiditos depositados entre 588+/-24 Ma e 500 Ma 
(Pedrosa-Soares et al. 2008), e representando a unida-

INTRODUÇÃO O Orógeno Araçuaí, como um dos 
sistemas orogênicos neoproterozóicos do Brasil (Pedro-
sa-Soares et al. 2001), ocupa a área compreendida entre 
o Cráton do São Francisco e margem continental leste 
brasileira (Fig. 1). Dentre as unidades litoestratigráficas 
que dele tomam parte, figura a Formação Salinas, ex-
posta nas vizinhanças da cidade homônima, na região 
norte de Minas Gerais. 
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de supracrustal mais jovem até agora caracterizada no 
Orógeno Araçuaí, a Formação Salinas possui outra par-
ticularidade: a sua ocorrência junto ao núcleo granítico-
anatético na zona central do orógeno (Fig. 1), uma lo-
calização a princípio improvável, quando se levam em 
consideração a sua idade e a longa história de erosão 
experimentada pelo Orógeno Araçuaí.

Admitindo-se as interpretações de Lima et al. 
(2002) e levando-se em consideração as demais carac-
terísticas da Formação Salinas, as seguintes questões 
surgem automaticamente: i) qual a natureza da Bacia 
Salinas? ii) sabendo-se que a deformação principal sin-
metamórfica do Orógeno Araçuaí ocorrera por volta de 
580 Ma (Pedrosa-Soares et al. 2001), que estruturas de-
formacionais e processo(s) metamórfico(s) afetaram as 
rochas Salinas?

Objetivando responder as questões acima apre-
sentadas, o presente trabalho reúne os resultados de 
uma investigação estrutural de detalhe levada a efeito 
nos litotipos da Formação Salinas, na região vizinha à 
cidade homônima, onde estão situadas as suas melho-
res exposições. A área escolhida para o estudo (Fig. 2) 
perfaz um total de aproximadamente 6000 km2 e se es-
tende pelos municípios de Salinas, Taiobeiras, Rubelita 
e Coronel Murta em Minas Gerais e cobre, com estas 

dimensões, a principal ocorrência da Formação Salinas 
e unidades que com ela fazem contato. 

A FORMAÇÃO SALINAS NO CENÁRIO DA 
PORÇÃO NOROESTE DO ORÓGENO ARAÇU-
AÍ O Orógeno Araçuaí corresponde à parte brasileira 
da grande feição neoproterozóica do Gondwana Oci-
dental (Trompette 1994) denominada Orógeno Araçu-
aí-Congo Ocidental (Pedrosa Soares et al. 2001, Tack 
et al. 2001). Esta zona orogênica foi dividida durante a 
abertura do Oceano Atlântico, ficando como contrapar-
te africana a Faixa Oeste-Congolesa (Trompette 1994, 
Pedrosa Soares et al. 2001). O Orógeno Araçuaí é li-
mitado pelo Cráton do São Francisco, a norte e oeste, 
e pela margem continental atlântica, a leste (Fig. 1). O 
seu limite sul é feito com a Faixa Ribeira, em torno do 
paralelo 21ºS, onde seus traços estruturais rotacionam-
se de NNE-SSW para NE-SW (Pedrosa-Soares & Wie-
demann-Leonardos 2000). 

A Formação Salinas tem sua ocorrência restrita 
à porção noroeste do Orógeno Araçuaí. Além dela, as 
demais unidades estratigráficas envolvidas nessa por-
ção do orógeno são (Fig. 2): i) o embasamento mais 
velho que 1,8 Ga; ii) o Supergrupo Espinhaço e unida-
des correlativas de idades em torno de 1,75 Ga e mais 

Figura 1 - Mapa geológico simplificado do Orógeno Araçuaí, com representa-
ção das grandes unidades estratigráficas e as principais estruturas. Cidades: 
S = Salinas; D = Diamantina; V = Vitória. A caixa indica a localização da 
área investigada. (Confeccionado a partir de Pedrosa-Soares et al. 2001).
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jovens (Dussin & Dussin 1995, Uhlein et al. 1998); 
iii) o Grupo Macaúbas e unidades correlativas que, em 
conjunto, caracterizam as fases rifte e de margem pas-
siva da bacia precursora do orógeno, desenvolvida no 
Neoproterozóico, entre 920 e 740 Ma, sob influência 
glacial (Pedrosa-Soares et al. 1992, 2001; Uhlein et al. 
1999); e iv) rochas graníticas neoproterozóicas da Suíte 
G4 (530 Ma), que representam o magmatismo do es-
tágio pós-colisional da evolução do orógeno (Pedrosa-
Soares & Wiedemann-Leonardos 2000).

Do ponto de vista tectônico, a porção noroeste 
do Orógeno Araçuaí abarca os seguintes domínios, dis-
criminados por Alkmim et al. (2006) (Fig. 2):

- o Cinturão de Empurrões e Dobramentos da 
Serra do Espinhaço Meridional, junto ao limite leste 
do Cráton do São Francisco, que é caracterizado por 
um sistema de falhas reversas, de empurrão e dobras de 
orientação geral NS e vergentes para W (Almeida 1977, 
Uhlein 1991, Dussin & Dussin 1995);

- a Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã 
(Marshak et al. 2006) de natureza distensional e carac-
terizada por um trem de dobras vergentes para leste;

- o Corredor Transpressivo de Minas Novas (Pe-
drosa-Soares 1995) que compreende uma grande zona 
de cisalhamento dextral de direção NE-SW e envolve 
as rochas do Grupo Macaúbas e da Formação Salinas;

- o Núcleo Cristalino, marcado pelas suítes gra-
níticas neoproterozóicas.  

A história de definição da Formação Salinas 
remonta a Cobra (inédito). Segundo este autor, existi-
riam, na região de Salinas, MG, dois pacotes distintos 
de rochas xistosas separados por uma falha denomina-
da Falha de Taiobeiras: um a oeste, desprovido de peg-
matitos, que representaria o Grupo “Macaúbas típico” 
e outro a leste, intrudido por pegmatitos e mais velho 
que o primeiro, por ele denominado “Grupo” Salinas.  
Já para Padilha (inédito), o “Grupo” Salinas represen-
taria uma porção de mais alto grau metamórfico (“outro 
nível estrutural, mais profundo”) do próprio Grupo Ma-
caúbas, alçada por falha inversa.

 Schobbenhaus et al. (1981) criam a “Unidade 
Proterozóica Gerada ou Retrabalhada no Ciclo Brasi-
liano”, distinta do Grupo Macaúbas e que englobaria 
a seqüência de xistos aflorantes na região de Araçuaí 
e Salinas. Pedrosa-Soares (1984) incorpora parte da 
“Unidade Proterozóica Gerada ou Retrabalhada no Ci-
clo Brasiliano” ao Grupo Macaúbas e classifica como 
“Grupo Salinas” a seqüência de xistos que ocorreria a 
leste da Falha de Taiobeiras. Argumenta que os dados 
até então disponíveis não permitiriam uma correlação 
segura entre os grupos Macaúbas e Salinas, tal como 
por ele definidos. Karfunkel et al. (1985) reclassifica o 

Figura 2 - Mapa geológico simplificado da porção noroeste do Orógeno Araçuaí, 
mostrando os domínios estruturais e as grandes unidades litoestratigráficas presentes 
na região. Domínios estruturais: CSEM = Cinturão de Empurrões e Dobramentos 
da Serra do Espinhaço; ZCA = Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã; CTMN = 
Corredor Transpressivo de Minas Novas; NC = Núcelo Cristalino. Cidades: S = Sali-
nas; A = Araçuaí; MN = Minas Novas; T = Turmalina. O quadro marcado com Fig.4 
corresponde à área de estudo. (Modificado de Marshak et al. 2006).  
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Grupo Salinas em Unidade Salinas, ao sintetizar a es-
tratigrafia do norte de Minas Gerais.

Pedrosa-Soares et al. (1990) fazem uma caracte-
rização preliminar de uma seqüência vulcano-sedimentar 
na Faixa Araçuaí, denominada de Sequência Vulcano-se-
dimentar Ribeirão da Folha. Pedrosa-Soares et al. (1992) 
elevam a “Unidade” Salinas à categoria litoestratigráfica 
de formação, caracterizando-a como uma porção dis-
tal do Grupo Macaúbas. Para Pedrosa-Soares (1995), a 
Formação Salinas seria constituída, predominantemente, 
por uma sucessão de quartzo-mica-xistos, onde a estru-
tura bandada refletiria o acamamento, evidenciado por 
variações composicionais e granulométricas rítmicas. 
Enfatiza ainda que, nas zonas de baixa intensidade de 
deformação, tais rochas poderiam mostrar estruturas 
sedimentares, dentre elas gradação granulométrica, la-
minação cruzada e marcas de sola. Noce et al. (1997) 
também descrevem a Formação Salinas como uma das 
oito unidades do Grupo Macaúbas, constituída por quart-
zo-mica-xistos bandados, metagrauvacas, rochas cálcio-
silicáticas, metaconglomerados e grafita-xistos. 

Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 
(2000) e Pedrosa-Soares et al. (2001) subdividem a 
Formação Salinas em duas unidades: proximal e distal. 
A unidade proximal teria um caráter estritamente se-
dimentar, enquanto a distal representaria uma unidade 
vulcano-sedimentar, com remanescentes de crosta oce-
ânica neoproterozóica. Essa última unidade recebeu a 
denominação de Ribeirão da Folha-Dom Silvério, em 
função de sua distribuição geográfica.

Lima et al. (2002) descrevem na sucessão da 
Formação Salinas (no sentido de Pedrosa-Soares & 
Wiedemann-Leonardos 2000) grauvacas, arenitos 
grauvaquianos, pelitos grauvaquianos e conglomerados 
clasto-suportados metamorfisados na fácies xisto-verde. 
Nela caracterizam nove fácies sedimentares e postulam, 
como ambiente deposicional, uma plataforma relati-
vamente estreita, associada a talude e bacia profunda, 
onde a deposição dos sedimentos se daria por fluxos 
gravitacionais e correntes de turbidez. Levando em 
consideração a existência de discordância angular com 
as rochas sobrejacentes, o metamorfismo contrastante 
com o zoneamento esperado para sua zona de ocorrên-
cia, e novos dados geocronológicos, propõem a retirada 
da Formação Salinas do Grupo Macaúbas. Segundo a 
concepção destes autores, a Formação Salinas redefini-
da cobriria uma área de aproximadamente 3.800 km2, 
situada na porção noroeste do Orógeno Araçuaí, como 
é, mostrado no mapa da figura 2.

Do ponto de vista estrutural, as rochas da Forma-
ção Salinas, ainda que não individualizadas como hoje, 
foram objeto de algumas considerações em estudos de 
caráter regional (por exemplo, Karfunkel et al 1981, Pe-
drosa-Soares 1984, 1995, Ulhein et al. 1986, Costa 1989,  
Pedrosa-Soares & Saadi 1989, Uhlein et al. 1990, Uhlein 
1991, Crocco-Rodrigues et al. 1993, Grossi Sad et al. 
1997 e Marshak et al. 2006). 

De acordo com vários autores, o contato entre as 
rochas do Grupo Macaúbas e da Formação Salinas seria 
marcado pela chamada Falha de Taiobeiras (Jardim et. 

al. 1980), anteriormente conhecida como Falha de Sali-
nas (Fontes et al. 1978) e também registrada, em mapa, 
por Schobbenhaus et al. (1978). Pedrosa-Soares & Saadi 
(1989) representam a Falha de Taiobeiras como um line-
amento regional de direção N30E, que mostra, a sul, uma 
inflexão para N10E. De acordo com Pedrosa-Soares & 
Saadi (1989), essa inflexão concorda com as variações 
dos traços estruturais regionais, que por sua vez, seriam 
a expressão da xistosidade principal da Formação Sali-
nas. Esses autores descrevem ainda, que a curvatura no 
lineamento referente à Falha de Taiobeiras, a partir de 
Salinas, é concordante com o arco descrito pela Faixa 
Araçuaí naquela região. Uhlein (1991), ao procurar pela 
ocorrência dessa estrutura no vale do Rio Araçuaí e na 
BR 251 nas proximidades da cidade de Turmalina, não a 
encontrando, concluiu que o contato entre o Grupo Ma-
caúbas e Salinas poderia se dar de duas formas: ou por 
um feixe falhas inversas, ou de modo gradativo, sem es-
tas estruturas. 

Fontes et. al. (1978), Correia-Neves et. al. (1983), 
Pedrosa-Soares (1984), Saadi & Pedrosa-Soares (1990) 
e Ulhein (1991) descrevem como estruturas de peque-
na escala presentes nas rochas Macaúbas, na região em 
apreço, uma xistosidade principal (S1) com direção NE e 
mergulho para SE, com variações na direção de NNE até 
NS, além de dobras apertadas, isoclinais e complexas. 

Uma clivagem de crenulação (S2) fora também 
caracterizada na região e interpretada por Correia Ne-
ves et al. (inédito) como associada a macrodobras as-
simétricas, cujos eixos se posicionariam entre NNW e 
NE. Essa mesma clivagem (S2) foi, mais tarde, interpre-
tada por Marshak et al. (2006) relacionada a dobras de 
segunda geração vergentes para leste, características da 
estrutura que estes autores denominaram Zona Disten-
sional Chapada Acauã.

Uma terceira família de estruturas ocorre na 
região. Correia Neves et al. (inédito) e Pedrosa-Soa-
res (1984) relacionaram-nas às intrusões graníticas, as 
quais deformariam as estruturas pré-existentes, vertica-
lizando eixos de dobras e re-orientando os mergulhos 
da xistosidade principal.

Marshak et al. (2006) descrevem a Formação 
Salinas como uma unidade diferenciada das demais 
pertencentes ao Grupo Macaúbas. Essa diferenciação 
residiria no fato das rochas Salinas não conterem fei-
ções metamórficas e deformacionais compatíveis com 
aquelas presentes nas unidades subjacentes. 

Os metassedimentos da Formação Salinas pos-
suem um acervo geocronológico de dezesseis determi-
nações Rb-Sr (Sá 1977), duas determinções K-Ar, em 
biotita, (Siga Jr. 1986) e quinze determinações  U-Pb, 
em zircões detríticos (Lima et. al. 2002). Na região de 
Virgem da Lapa, Araçuaí e Coronel Murta, Sá (op. cit) 
obteve uma isócrona Rb-Sr de 660 + 60 Ma. Siga Jr. 
(1986), também na região de Araçuaí, encontrou uma 
idade de 630 + 30 Ma, pelo método Rb-Sr. Ambos os 
valores foram interpretados como idade de metamor-
fismo dessas rochas, em condições da fácies anfiboli-
to. Uma idade de 477 + 16 Ma foi obtida pelo método 
K-Ar, em biotitas, por Siga Jr (op. cit.) e interpretada 
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como idade de resfriamento. Idades U-Pb SHRIMP ob-
tidas em zircões detríticos, extraídos de meta-arenitos 
Salinas por Lima et al. (2002), formam três conjuntos 
distintos: 568 - 599 Ma, 649 - 680 Ma e em torno de 
1890 Ma. Estes resultados possibilitaram aos autores 
a determinação da idade máxima de 568 Ma para sedi-
mentação da unidade. Como ela é intrudida por corpos 
graníticos cambrianos, o intervalo de tempo entre 568 e 
500 Ma foi o estimado para sua deposição (Lima et al. 
2002). Os dados de Lima et al. (2002) foram re-analisa-
dos e re-interpretados por Pedrosa-Soares et al. (2008), 
que concluem por uma idade máxima de 588+/-24 Ma, 
e não de 568 Ma, para deposição da Formação Salinas. 
Estes autores também referem  idades entre 600 a 630 
Ma para zircões extraídos de seixos de rochas félsicas 
dos conglomerados Salinas. Com base nestes dados, 
Pedrosa-Soares et al. (2008) sugerem que o arco mag-
mático do Orógeno Araçuaí seria a única fonte possível 
para seixos de rochas vulcânicas e zircões mais jovens 
da Formação Salinas. 

PRINCIPAIS ELEMENTOS DA GEOLOGIA DA 
REGIÃO DE SALINAS
Estratigrafia  As unidades litoestratigráficas pré-cam-

brianas que ocorrem na área estudada são o Grupo Ma-
caúbas, a Formação Salinas e corpos graníticos cambria-
nos da Suíte G4 (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonar-
dos 2000). Todas elas acham-se parcialmente cobertas 
pelos sedimentos da Formação São Domingos, de idade 
cenozóica (Pedrosa-Soares 1984) (Figs. 3 e 4). 

O GruPO MACAúbAS Metapelitos, meta-arenitos e 
metadiamictitos das Formações Chapada Acauã e Nova 
Aurora (Pedrosa-Soares & Oliveira 1997) representam, 
na região, o Grupo Macaúbas e ocorrem quase que ex-
clusivamente na porção oeste da área; há apenas uma 
exposição na sua porção centro sul, onde ocupam o nú-
cleo de uma culminação antiformal (Fig. 4). 

Os metapelitos compreendem filitos carbo-
nosos e granatíferos, metassiltitos e, mais raramente, 
quartzo-mica xistos finos. Estas rochas apresentam-se, 
em geral, em pacotes contínuos com espessuras na casa 
das dezenas de metros. Os meta-arenitos correspondem 
a sericita-quartzitos e hematita-quartzitos que afloram 
como corpos lenticulares de espessura máxima estima-
da em cerca de 10 metros. Os metadiamictitos repre-
sentam o litotipo mais abundante do Grupo Macaúbas e 
possuem clastos de quartzo, quartzito, carbonato, filito, 

Figura 3 - Coluna estratigráfica esquemática para a região de Salinas 
(vide texto para explanação).
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gnaisse e granitóide. 
A FOrMAçãO SAliNAS O conjunto de rochas aqui 
atribuído à Formação Salinas aflora na região investi-
gada como uma faixa de direção geral NS, que mostra, 
a norte, uma leve inflexão para NE (Fig. 4). Esta faixa 
ocupa aproximadamente 40% da área estudada e pos-
sui uma largura bastante variável que fica, em média, 
na casa dos 25 km. A Formação Salinas é constituída 
por metaconglomerados, meta-arenitos e metapelitos 
(quarzto-mica xistos) (Fig. 3). 

Os metaconglomerados são o litotipo menos 
abundante da formação e afloram ao longo de uma fai-
xa de direção geral NS, que se estende por cerca de 70 
km, na porção central da área estudada. Apresentam-se 
em camadas descontínuas, na forma de lentes, com es-
pessuras entre 5 e 15 metros,  podendo, entretanto, atin-
gir até 50 metros. Seus contatos com os demais litotipos 
mostram-se irregulares e são, provavelmente, de cará-
ter erosivo. A maioria dos corpos descritos é suportada 
pelos clastos de quartzo, quartzito, gnaisse, granitóide, 
meta-arenito e rochas vulcânicas, cujos diâmetros fi-
cam compreendidos entre 5 e 10 centímetros, podendo, 
entretanto, alcançar a casa dos 50 centímetros. A matriz 
é, em geral, escassa e constituída por quartzo, biotita, 
muscovita, plagioclásio, calcita e clorita. 

Os meta-arenitos perfazem cerca de 50% da es-
pessura da porção exposta da Formação Salinas e for-
mam sucessões rítmicas com metapelitos. Seus melho-
res afloramentos situam-se nos arredores da cidade de 
Salinas, especialmente nos cortes das rodovias BR 251 
e BR 342. Apresentam-se em pacotes homogêneos de 
até 30m de espessura e, quando frescos, exibem colora-
ção cinza escura. Mesoscopicamente, caracterizam-se 
pela ausência da foliação regional e pela presença de 
inúmeras estruturas sedimentares. Além de laminação e 
acamamento plano-paralelos, as estruturas sedimenta-
res mais freqüentemente observadas nos meta-arenitos 
são: gradações granulométricas, ripples (em planta), 
ripple drift, climbing ripples, estratificação cruzada, 
pseudo-nódulos e estruturas em chama.

O terceiro litotipo da Formação Salinas corres-
ponde aos metapelitos, representados pelo pacote de 
quartzo-mica xistos que ocorrem principalmente pró-
ximo ao contato da unidade com as rochas do Grupo 
Macaúbas, a oeste, e com as suítes graníticas, a leste. 
Nesses locais, as espessuras das camadas alcançam de-
zenas de metros. O acamamento e a laminação plano-
paralelos, marcados por variações nas proporções de 
mica e quartzo/feldspato, são as suas feições sedimen-
tares mais freqüentes. 

A SuíTE GrANíTiCA G4 A porção leste da área estu-
dada (Fig. 4) caracteriza-se pelo franco predomínio de 
corpos graníticos, os quais acham-se intrudidos nas ro-
chas da Formação Salinas (Pedrosa-Soares & Oliveira 
1997). Para efeito de mapeamento, todas as rochas gra-
níticas que lá ocorrem foram interpretadas como com-
ponentes do Batólito Itaporé (Pedrosa-Soares & Olivei-
ra 1997). A análise de afloramentos propicia, porém, a 
separação de dois grupos distintos de rochas intrusivas: 

pegmatitos de composição granítica e granitos (Cor-
reia Neves et al. 1982, Pedrosa-Soares 1984, Monteiro 
1986). Os pegmatitos, mais freqüentes na porção sul 
da área estudada, formam corpos irregulares e com di-
mensões variando entre um e uma centena de metros, e 
representam as fácies de cúpula dos plútons do Batólito 
Itaporé (Pedrosa-Soares 1984, Monteiro 1986, Pedrosa-
Soares et al. 1987). Os granitos, a biotita e moscovita, 
foram caracterizados como leucogranitos a duas micas 
por Monteiro (1986). Constituem grandes maciços com 
certa homogeneidade, principalmente nas suas porções 
centrais. Junto aos contatos com as encaixantes, exi-
bem nítida foliação de fluxo ígneo. 

Os corpos graníticos caracterizam, na região, o 
magmatismo pós-colisional do Orógeno Araçuaí, cujas 
idades ficam no intervalo entre 535 e 500 Ma (Pedrosa-
Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares 
et al. 2001).

Arcabouço estrutural Compõem o panorama tectô-
nico da região estudada, três grandes compartimentos 
estruturais, aqui designados W (oeste), C (central) e E 
(leste) (Fig. 4), todos eles integrantes da zona externa 
e início da zona interna do Orógeno Araçuaí ou Faixa 
Araçuaí, no sentido de Almeida (1977). 

O compartimento W é marcado pela ocorrência 
de rochas do Grupo Macaúbas que tomam parte do Cin-
turão de Empurrões e Dobramentos da Serra do Espi-
nhaço Meridional e de uma pequena porção da Saliência 
do Rio Pardo, tal como caracterizados por Alkmim et al. 
(2006). Tem como estrutura mais expressiva um grande 
antiforme de traço axial NNE e caimento de cerca de 20o 
para NNE (Fig.4 e 5). Esta estrutura prolonga-se ainda 
para oeste e sul da área estudada, onde exibe um segundo 
fechamento, também suave e com caimento para SSW, 
configurando assim uma culminação antiformal vergente 
para oeste (Pedrosa-Soares & Oliveira 1997). O compar-
timento W é separado do seu vizinho a leste pela Zona 
de Cisalhamento da Chapada Acauã, caracterizada por 
um trem de dobras vergentes para leste e superimpostas 
às estruturas vergentes para oeste, características do Cin-
turão da Serra do Espinhaço Meridional (Marshak et al. 
2006, Alkmim et al. 2006) (Figs. 4 e 5). 

Marca o limite entre os compartimentos W e 
C, no setor noroeste da área investigada, uma desconti-
nuidade de alto ângulo, de direção N35E (Fig. 4), que 
nas imagens se expressa como um nítido lineamento. 
Nas suas adjacências, as foliações das rochas Macaú-
bas e Salinas formam um leque divergente, configuran-
do, aparentemente, uma estrutura em flor, aqui inter-
pretada como uma zona de falha transcorrente dextral 
a reversa-dextral (Figs. 4 e 5). Na medida em que se 
avança para sul, adquire, progressivamente, a orienta-
ção NS e mergulhos mais baixos. Perde, pouco a pouco, 
a expressão nas imagens e deixa de existir na altura da 
coordenada UTM 8230000 (Fig. 4). Esta descontinui-
dade corresponde, em parte, à estrutura que marcaria o 
contato entre os metassedimentos Macaúbas e Salinas e 
originalmente designada como Falha de Taiobeiras por 
Jardim et al. (1980). 
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Figura 4 - Mapa geológico simplificado da área estudada, com a indicação dos domínios estruturais 
oeste (W), central (C) e leste (E).(Confeccionado com base em Pedrosa-Soares & Oliveira 1997).
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O compartimento C, caracterizado pela ocor-
rência das rochas da Formação Salinas, apresenta-se 
em mapa como uma faixa de direção NNE-SSW de 
aproximadamente 25 km de largura média (Fig. 4). A 
geometria 3D do pacote Salinas neste compartimento 
configura uma cunha, no interior da qual a deformação 
é acomodada predominantemente por dobras de dupla 
vergência e, subordinadamente, por falhas de empurrão 
(Fig. 5). Tais dobras, presentes em todas as escalas, têm 
as charneiras posicionadas preferencialmente em torno 
de 007/34 e são muito freqüentes e de menor compri-
mento de onda na base da unidade, junto ao limite oeste 
do compartimento. Em direção a leste, tornam-se menos 
freqüentes e exibem comprimentos de onda da ordem 
de até 4 km. Tem-se assim uma clássica geometria de 
cunha ou prisma tectônico, tal como documentada na 
natureza e em experimentos de modelagem física ana-
lógica (vide por exemplo, Elliot 1976, Chapple 1978, 
Davis et al. 1983) .

No compartimento E, granitos indeformados da 
Suíte G4 intrudem as rochas Salinas, que ali se encon-
tram intensamente deformadas e metamorfisadas. 

HISTÓRIA DEFORMACIONAL E METAMÓR-
FICA DA FORMAÇÃO SALINAS A investigação 
estrutural realizada nas rochas da Formação Salinas e 
demais unidades expostas nas vizinhanças da cidade 
homônima permitiu a caracterização de quatro gerações 
de estruturas deformacionais. A mais antiga delas é de 
natureza adiastrófica e as demais estão relacionadas ao 
desenvolvimento do Orógeno Araçuaí. São elas as se-
guintes: 

- Fase de deformação DD, sin-deposicional, du-
rante a qual formaram-se dobras, falhas e estruturas de 
convolução. Registradas exclusivamente nas rochas da 

Formação Salinas, estas estruturas refletem um ambiente 
no qual atuavam processos sedimentares de alta energia.

- Fase de deformação D1, no decorrer da qual nu-
clearam-se, sob um campo compressional E-W, dobras, 
falhas, zonas de cisalhamento dúcteis e estruturas meno-
res de orientação preferencial NE-SW e dupla vergência, 
as quais dominam o panorama estrutural da região.

- Fase de deformação D2, durante a qual nu-
cleou-se a zona de cisalhamento distensional da Cha-
pada Acauã, marcada por um trem de dobras vergentes 
para SE, as quais se associam uma clivagem de cre-
nulação e um conjunto de zonas de cisalhamento nor-
mais. Esta fase tem seus registros somente nas rochas 
do Grupo Macaúbas e foi interpretada por Marshak et 
al. (2006), como uma manifestação do colapso gravita-
cional do Orógeno Araçuaí.

- Fase de deformação DG, durante a qual intru-
sões graníticas, localizadas essencialmente na porção 
leste da área, deformaram a cobertura adjacente, produ-
zindo arqueamentos e dobras. 

As fases de deformação DD, D1 e D2 se sucedem 
nesta ordem de cronologia relativa, como demonstram 
as relações de corte e superposição entre seus elementos. 
Já as estruturas da fase DG podem ser pré, sin ou pós-D2; 
suas relações são indeterminadas, uma vez que relações 
de corte e superposição não foram observadas.

No pacote de rochas Salinas há uma grande va-
riação na intensidade da deformação. Por amplas áreas, 
os metassedimentos, destituídos de estruturas deforma-
cionais macroscópicas, compõem grandes feições ho-
moclinais. Há uma tendência, entretanto, para que as 
rochas pelíticas, mais freqüentes na porção basal e oeste 
da zona de ocorrência da unidade, apresentem-se mais 
intensamente deformados que os meta-arenitos, mais 
freqüentes na porção superior da Formação Salinas e 

Figura 5 - Seções geológicas através da área investigada. A localização das mesmas é indicada no mapa da 
Fig.4. Notar na seção AA’ a dupla vergência nas grandes dobras que afetam as rochas da Formação Salinas.
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no setor centro-leste da área estudada. A relativa escas-
sez de estruturas deformacionais nas rochas expostas 
nos arredores da cidade de Salinas já havia sido notada 
por outros autores, o que os levou a considerá-las pra-
ticamente isentas de metamorfismo e deformação (por 
exemplo, Lima et al. 2002, Marshak et al. 2006). 

A fase D1 é acompanhada pelo evento de meta-
morfismo regional M1, o qual se processa nas condições 
das fácies xisto verde a anfibolito. Como manifestações 
deste evento, têm-se nas rochas Macaúbas a paragênese 
biotita + muscovita + quartzo + granada (almandina) + 
estaurolita e nas rochas Salinas, todas estes minerais, 
com exceção da estaurolita. Quando se analisa a distri-
buição, pela área estudada, das paragêneses associadas 
ao evento M1, observa-se um decréscimo nas condições 
metamórficas de oeste para leste, o que não é esperado 
face à polaridade do Orógeno Araçuaí e a vergência sis-
temática das estruturas dirigidas para oeste.

A fase DG, por sua vez, é acompanhada por me-
tamorfismo de contato (Pedrosa-Soares 1984), registrado 
nas rochas da Formação Salinas na porção leste da área 
estudada através da adição de estaurolita e sillimanita à 
paragênese anteriormente mencionada. Além disso, na-
quela região, as rochas exibem granulação mais grossa e 
recristalização estática de grãos e agregados de quartzo. 

Estruturas da fase DD, sindeposicionais Em várias 
exposições, as rochas Salinas exibem estruturas de cará-
ter sin-sedimentar, dentre as quais destacam-se: i) dobras 
de escala até decimétrica; ii) falhas normais isoladas ou 
em arranjos em dominó, de dimensões milimétricas a 
centiméticas; iii) brechas intraformacionais; iv) estrutu-
ras de escape de fluidos; e v) pseudonódulos (Fig. 6). Tais 
feições apresentam-se confinadas a estratos individuais e 
são afetadas por elementos da fase de deformação D1. 

A deformação em pacotes sedimentares em pro-
cesso de crescimento ocorre, predominantemente, em 
função da mudança de pressão de fluidos nos poros, o 
que gera uma desestabilização no arcabouço dos grãos, 
dando origem à liquefação e à fluidização. Segundo 
Lowe (1975), essa desestabilização associa-se à passa-
gem de ondas de tempestade e de correntes de densidade, 
ao impacto da quebra de ondas e a abalos sísmicos. 

De um modo geral, as estruturas sin-deposicio-
nais observadas atestam fluxo de material dirigido de 
norte para sul, com dispersões para SE e SW, o que in-
dicaria um gradiente bacinal no mesmo sentido. De fato, 
a análise de paleocorrentes e distribuição das fácies da 
Formação Salinas apontam para uma alimentação se-
dimentar a partir do norte e acumulação em uma calha 
de orientação geral NE-SW. Porém, outras fontes con-
tribuíram para a unidade, pois, a ocorrência de clastos e 
zircões oriundos do arco magmático do orógeno implica 
em alimentação também a partir de sul e sudeste.

Estruturas da fase D1
DObrAS  F1 As dobras F1 acham-se distribuídas por 
toda a área estudada e representam as estruturas tec-
tônicas dominantes. São vergentes tanto para WNW 
como para ESE, variam entre suaves e isoclinais e pos-

suem comprimentos de onda da ordem dos centímetros 
aos vários quilômetros (Figs. 4, 5 e 7). Marcam-nas a 
superfície do acamamento, em geral bem preservado e 
associado a uma grande variedade de estruturas sedi-
mentares. Suas charneiras caem de 10 a 40º, preferen-
cialmente, para NNE (Fig. 9). Exemplos de dobras F1 
de grande escala e duplo caimento podem ser obser-
vados nos compartimentos W (envolvendo rochas do 
Grupo Macaúbas) e E (envolvendo rochas do Grupo 
Macaúbas e Fm. Salinas) (Figs. 4 e 5). 

O estereograma do acamamento para toda a área 
investigada mostra uma grande dispersão em torno do 
eixo (β) = 040/08, que é bastante distinto dos eixos me-
didos da dobras F1 (orientação preferencial de 007/34) 
(compare Figs. 8 e 9). Isto se dá pelo fato das atitudes do 
acamamento refletirem não só as dobras F1, mas todas as 
estruturas deformacionais presentes na região.  

O comprimento de onda e a vergência das do-
bras F1 variam conforme a região considerada. Na por-
ção oeste do compartimento C, onde predominam rochas 
pelíticas, os comprimentos de onda são menores e as ver-
gências sistematicamente dirigidas para WNW. Por ou-
tro lado, nas porções central e leste do compartimento C, 
onde predominam os meta-arenitos, as dobras F1 exibem 
comprimentos de onda de escala até quilométrica e ver-
gem tanto para WNW, como para ESE (Fig. 5). 

CliVAGEM S1 Disposta na posição plano-axial das 
dobras F1, a clivagem S1 se manifesta de várias manei-
ras, a depender da unidade e da região a ser considerada. 
Com uma orientação preferencial de 108/28, a cliva-
gem S1 mostra, entretanto, uma considerável variação 
de atitude, como pode ser constatado no diagrama es-
tereográfico da figura 8. Os pólos dos seus planos des-
crevem uma guirlanda em torno do eixo (β) = 048/15, 
que inclui um segundo máximo de concentração de ati-
tudes em torno 319/65, bem menos representativo que 
o primeiro. A guirlanda como um todo reflete três fenô-
menos distintos: a dupla vergência das dobras F1 e os 
dobramentos da clivagem S1 durante as fases D2 e DG.  

Nas rochas do Grupo Macaúbas e da Formação 
Salinas, na metade oeste da área estudada, a clivagem 
S1, penetrativa em todas as escalas, se apresenta como 
uma xistosidade. Nestas condições, fica marcada pela 
orientação preferencial planar de minerais como bio-
tita, quartzo, clorita, bem como pelo plano de achata-
mento dos clastos líticos dos metadiamictitos do Grupo 
Macaúbas (Fig. 10). Nos metadiamictitos Macaúbas, a 
xistosidade S1 exibe mergulhos relativamente mais al-
tos e atitude modal de 108/28 (Fig. 8c). Nos pacotes 
da porção superior da Formação Salinas, mais ricos 
em meta-arenitos e expostos nos arredores da cidade 
homônima, a clivagem S1, quando presente, é reconhe-
cível, macroscopicamente, nas intercalações pelíticas 
e nas camadas de metaconglomerados. Raramente, se 
manifesta nos pacotes de meta-arenitos; quando o faz 
corresponde a uma clivagem embrionária ou espaçada. 

liNEAçÕES DE ESTirAMENTO (lest) e iNTErSEC-
çãO (lint) Nos xistos e meta-arenitos da Formação 



A Formação Salinas, Orógeno Araçuaí (MG): história deformacional e significado tectônico

90 Revista Brasileira de Geociências, volume 39 (1), 2009

Salinas, a lineação de estiramento (Lest), contida na 
clivagem S1, é definida pela orientação preferencial li-
near de porfiroclastos e agregados de quartzo, cristais 
de biotita e, em alguns pontos, de cristais e agregados 

de fibrolita. Nos metadiamictitos do Grupo Macaúbas 
e metaconglomerados Salinas, marcam-na os clastos, 
em geral, achatados e estirados em diferentes intensi-
dades. Nos litotipos da Formação Salinas, a lineação 

Figura 6 - Estruturas da fase DD. a) Sinforme truncado no topo por camadas horizontais (br 251 - 17 km a NE 
de Salinas). b) representação esquemática da estrutura da foto anterior. c) Dobra convoluta em meta-arenitos 
expostas na br 251 a 15 km para NE de Salinas. d) Conjunto de falhas normais em dominó, afetando meta-
ritmitos (br 251 - 17 km a NE de Salinas). e) brecha intraformacional, cujos clastos correspondem a estratos 
de ritmitos dobrados e rompidos. f) Pseudonódulos (à direita) e dobras convolutas (à esquerda) em camadas 
invertidas da Fm. Salinas. (“e” e “f” estão expostas a 13 km de Salinas com acesso a NE da br 251). 



Revista Brasileira de Geociências, volume 39 (1), 2009 91

Reginato Fernandes dos Santos et al.

Lest possui a orientação preferencial de 086/24, associa-
da a uma considerável dispersão. Nas rochas do Grupo 
Macaúbas, sua orientação preferencial fica em 062/60 
(Fig.9). Comparando-se estes valores com aqueles das 

orientações preferenciais da foliação S1, nota-se que Lest 
possui uma obliqüidade média variável entre 67o e 72o.

A lineação de intersecção (Lint), resultado da 
intersecção de S0 com S1, é mais expressiva nos meta-

Figura 7 - Estruturas da fase D1 na FM Salinas: a) Grande dobra F1, fechada, deitada e vergente para SE, 
envolvendo meta-arenitos finos e metapelitos (arredores de Salinas). Os traços na posição do plano axial 
correspondem à clivagem S1. b) Minidobras F1 em ritmitos destituídos da clivagem S1 (arredores de Sali-
nas). c) Grande anticlinal aberto F1 vergente para NW, envolvendo meta-arenitos e metapelitos (leito do 
rio Canabrava a 20 km a sul de Salinas com acesso pela br342). Os estereogramas mostram as relações 
entre S0 e S1. d) Vista em planta de uma zona de cisalhamento intra-estratal, na qual se observam turbo-
glifos cisalhados e a lineação de estiramento lest. Os “steps” indicam transporte tectônico no sentido NW 
(periferia de Salinas). e) Falha de empurrão de pequeno rejeito e dobra associada em ritmitos expostos 
em corte da br 251, próximo a Salinas.    
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Figura 8 - Estereogramas do acamamento S0 e da clivagem S1 na área estudada. 
a) Estereogramas sinópticos do acamamento; b) Estereogramas sinópticos da cli-
vagem S1; c) Estereogramas de S1 para o compartimento W (zona de ocorrência 
do Grupo Macaúbas); d) Estereogramas de S1 para o compartimento C (zona de 
ocorrência da Formação Salinas). 
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Figura 9 - Estereogramas das estruturas lineares da fase D1. a) Estereograma 
sinóptico de eixos (b1) das dobras F1 e da lineação de intersecção entre o aca-
mamento e a clivagem S1 (lint); b) Estereograma sinóptico da lineação de esti-
ramento (lest); c) Estereograma da lineação de estiramento no compartimento 
W (zona de ocorrência do Grupo Macaúbas); d) Estereograma da lineação de 
estiramento no compartimento C (zona de ocorrência da Formação Salinas).  
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ritmitos e metapelitos da Formação Salinas, onde as su-
perfícies do acamamento e foliação são bem marcadas. 
Possui a atitude modal de 007/34, concordante com a 
orientação geral dos eixos das dobras F1 e fazendo ân-
gulo de cerca de com 80º com a lineação Lest (Fig. 9). 

ZONAS DE CiSAlHAMENTO DúCTEiS E FA-
lHAS Zonas de cisalhamento dúcteis e dúctil-rúpteis 
apresentam-se com porte centimétrico a quilométrico e 

são de dois tipos: de empurrão e transcorrentes. As pri-
meiras foram observadas principalmente em domínios de 
alto contraste de ductibilidade, normalmente em lâminas e 
camadas de metapelitos intercaladas em bancos espessos 
de meta-arenitos, no interior das grandes dobras da região 
(Fig. 7). Orientam-se preferencialmente na direção NNE 
e podem mergulhar tanto para ESSE, quando para WNW. 
As zonas transcorrentes, por outro lado, são em geral, ver-
ticais, dextrais, e de direção NE-SW. São freqüentes no 

Figura 10 - Manifestações da clivagem S1 nos litotipos da área estudada. a) S0 e S1 no metadiamictito Ma-
caúbas; b) Fotomicrografia do metadiamictito Macaúbas onde S1 se manifesta; c) e d) S0 e S1 em metarenito 
da Formação Salinas; d) e e)Manifestação de S1 nos metaconglomerados da Formação Salinas (pedreira a 
10 km a norte de Salinas).
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setor noroeste da região estudada e têm como expressão 
regional os grandes lineamentos de direção NE-SW, evi-
dentes nas imagens de sensores remotos. 

Na maioria dos casos, ambos os tipos de zonas 
de cisalhamento são marcados por foliações anastomó-
ticas e uma grande variedade de indicadores cinemáti-
cos. Nas suas adjacências a foliação S1, quando presen-
te, rotaciona-se, a elas se amolda e evolui para foliações 
de natureza milonítica. 

A maioria das falhas observadas apresenta re-
jeitos apenas centimétricos, responsáveis, portanto, por 
acomodar somente deformação localizada. Possuem 
direção preferencial NE-SW e o sentido de movimento 
observado é reverso-dextral. Uma delas, entretanto, se 
destaca: a Falha de Taiobeiras, que marca o contato entre 
o Grupo Macaúbas e a Formação Salinas, na porção no-
roeste da área estudada (Fig. 4). Com notável expressão 
em imagens, é, entretanto, de difícil caracterização em 
campo, em virtude da qualidade dos afloramentos. Em 
função de sua orientação geral e estruturas associadas, 
é interpretada como uma falha transcorrente dextral a 
reversa-dextral, possivelmente reativada como falha nor-
mal durante a fase de deformação D2 (vide adiante).

ASPECTOS CiNEMÁTiCOS E DiNÂMiCOS DA FASE 
D1  Os indicadores cinemáticos associados aos elemen-
tos D1 presentes na Formação Salinas atestam um fluxo 
deformacional dirigido, preferencialmente para WNW 
e, subordinadamente, para ESE, respectivamente, nas 
porções oeste e leste da região investigada. A nature-
za e a disposição espacial do conjunto de estruturas D1 
levam à conclusão de que, nesta fase, vigorou um regi-
me compressional, modificado, nos setores noroeste e 
oeste da área estudada por uma componente de movi-
mentação transcorrente dextral. Nesse regime, a tensão 
principal máxima (σ1) devia se posicionar próximo da 
horizontal e em torno da direção E-W, como indicado 
pela orientação preferencial da lineação de estiramento, 
dos eixos das dobras e das zonas de cisalhamento. 

Estruturas da fase D2  As estruturas da fase D2 têm a 
sua ocorrência restrita a uma faixa de cerca de 15 km de 
largura, de direção geral NNE-SSW e mergulho médio 
de 45º para ESE na porção oeste da área estudada, ali 
definindo a zona de cisalhamento da Chapada Acauã, 
tal como caracterizada por Marshak et al. (2006) e des-
crita por Gradim et al. (2005) em área mais a sul (Fig. 
2). Afetam as rochas do Grupo Macaúbas até a sua zona 
de contato com as rochas da Formação Salinas. 

 Um papel importante exercido pela Zona de 
Cisalhamento Normal da Chapada Acauã é promover 
o abatimento, em direção a leste, de todo o pacote da 
Formação Salinas, fazendo com que haja um retorno às 
condições metamórficas da fácies xisto verde na zona 
mais interna do orógeno. Por esta razão verifica-se a 
aparente incompatibilidade entre a polaridade estrutu-
ral do orógeno e a distribuição das fácies metamórficas 
nas seções oeste/leste através da área estudada. 

DObrAS F2   As dobras F2, juntamente com a clivagem 

S2 são os elementos mais conspícuos da Zona de Cisa-
lhamento Chapada Acauã e, conseqüentemente, da etapa 
D2. São assimétricas, abertas a apertadas, de escala mi-
limétrica a métrica. Exibem vergência geral para ESE e 
tem a sua superfície envoltória mergulhando no mesmo 
sentido. Suas charneiras mostram baixo caimento tanto 
para NNE, como para SSW (Figs. 11 e 12).

CliVAGEM S2 E liNEAçãO DE CrENulAçãO 
l2 Às dobras F2 associa-se uma clivagem de crenula-
ção (S2) (Fig. 11), cujas cristas definem uma lineação de 
crenulação (L2), muito evidente nos filitos da Formação 
Chapada Acauã do Grupo Macaúbas. 

Quando observada na escala microscópica, a 
clivagem S2 apresenta-se em bandas discretas de es-
pessuras milimétricas (de 0,5 a 3 mm) e espaçamento 
variável entre 1 mm e 5 cm. São formadas pela rotação 
passiva de micas e dissolução por pressão dos grãos 
e agregados de quartzo. Os diagramas estereográficos 
para S2 e L2 mostram as orientações preferenciais de 
288/56 e 014/05, respectivamente (Fig. 12). 

ZONAS DE CiSAlHAMENTO ZC2  Zonas de cisalha-
mento dúctil-rúpteis normais de espessuras variáveis 
entre 20 e 40 cm, com rejeitos métricos e espaçamento 
na casa das dezenas de metros, também fazem parte do 
conjunto de estruturas D2. Possuem traços verticais lís-
tricos, mergulhos médios de 60º para WNW e promo-
vem a rotação e obliteração local de todas as estruturas 
pré-existentes por elas afetadas (Fig. 11). Em função 
da sua orientação e movimento associado, podem ser 
consideradas antitéticas em relação à Zona de Cisalha-
mento Chapada Acauã que as hospeda.

ASPECTOS CiNEMÁTiCOS E DiNÂMiCOS DA FASE 
D2 Os elementos estruturais da fase D2 caracterizam 
transporte tectônico geral dirigido para ESE, ao longo 
de superfícies que mergulham no mesmo sentido, ou 
seja, uma movimentação de caráter normal. Subordi-
nadamente, as zonas de cisalhamento ZC2 caracterizam 
fluxo normal no sentido oposto. Como postulado por 
Marshak et al. (2006), no seu conjunto, as estruturas 
D2 implicam em uma tensão principal máxima (σ1) po-
sicionada na vertical, desta forma caracterizando um 
regime tectônico distensional. 

Estruturas da fase DG Os elementos das fases DD e D1 
presentes na Formação Salinas encontram-se, localmen-
te, afetados ou mesmo obliterados por estruturas clara-
mente relacionadas a intrusões graníticas. Essa modifica-
ção ocorre, essencialmente, na porção leste e sudeste da 
área, onde as rochas Salinas acham-se intrudidas por cor-
pos graníticos e pegmatíticos (Fig. 13). Além de rotações 
desordenadas das estruturas preexistentes, as intrusões 
deram origem a dobras de cobertura abertas a suaves. 
Exemplos destas estruturas e sua associação com corpos 
intrusivos podem ser observados nos cortes da rodovia 
que liga as cidades de Coronel Murta e Salinas. Como 
mencionado, a relação cronológica entre as fases DG e D2 
é indefinida na região, em função da ausência de relações 
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de corte e superposição de seus elementos. 
MODELO EVOLUTIVO E SIGNIFICADO TEC-
TÔNICO DA FORMAÇÃO SALINAS Em função 
do que foi descrito nas seções anteriores e de dados ob-
tidos na literatura, têm-se como principais característi-
cas da Formação Salinas as seguintes:

- corresponde a um pacote de rochas turbidíticas 
acumulado em uma bacia profunda sujeita a processos 
sedimentares de alta energia, desencadeados, provavel-
mente por atividade sísmica;

- o seu substrato é constituído, a oeste, por rochas 
da margem passiva distal da Bacia Macaúbas; a leste, é 
intrudida por granitos de idade cambriana (~500 Ma);

- a sua deposição deu-se no intervalo compreen-
dido entre 588+/- 24 Ma (idade máxima obtida através 
de zircões detríticos, Pedrosa-Soares et al. 2008) e ca. 
500 Ma (idade dos corpos graníticos que a intrudem).

O fato da Formação Salinas registrar a fase de 
deformação principal documentada na porção norte do 
Orógeno Araçuaí, a fase D1 (sin-metamórfica e sin-co-
lisional) implica em que sua deposição tenha se dado, 
mais precisamente, no intervalo compreendido entre 

588+/- 24 Ma e 560 Ma, idade esta admitida como o fi-
nal da fase colisional principal do Orógeno Araçuaí por 
Pedrosa-Soares et al. (2001, 2008). Assim, a acumulação 
dos sedimentos Salinas ocorreu no intervalo imediata-
mente antes e durante a fase orogênica principal. 

Em função do anteriormente exposto e da loca-
lização da Formação Salinas no orógeno, o cenário que 
se imagina para a sua deposição é o de uma antefossa 
situada entre uma frente de empurrões e uma margem 
passiva (Fig. 14). A frente de empurrões deveria estar 
em desenvolvimento na margem sob a qual se desen-
volveu, em outro setor da bacia, uma zona de subduc-
ção. Esta margem corresponde hoje ao compartimento 
E da área estudada, ocupado pelas intrusões graníticas 
tardias. A margem passiva é representada pelo compar-
timento W, zona de ocorrência do Grupo Macaúbas. 
Desta forma, Formação Salinas pode ser entendida 
como a assembléia sedimentar sin-orogênica ou flysch 
do Orógeno Araçuaí. 

Em progressivo desuso, a terminologia flysch, 
introduzida na literatura geológica na primeira metade 
do século XIX, seguiu a mesma trajetória de muitos ter-

Figura 11 - Estruturas da fase D2: a) Expressão de S1 paralelo a S0, truncado pela clivagem de crenu-
lação S2; b) Fotomicrografia de metapelito do Grupo Macaúbas exibindo a clivagem S2 superimposta 
à foliação S1; c)Zona de cisalhamento dúctil-rúptil de movimentação normal que afeta metapelitos da 
Formação Chapada Acauã (br 251-próxima à localidade de Fruta de leite).
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mos em geologia. Seu emprego indiscriminado terminou 
por erodir o seu sentido original. No Orógeno Alpino, 
onde foi cunhado, o termo designa um espesso pacote 
turbidítico de grande distribuição geográfica, acumulado 
em uma bacia marinha profunda ou antefossa desenvol-
vida entre uma margem passiva (a margem do continente 
europeu) e um arco magmático em interação colisional 
inicial (Microplaca Adria - Alpes Ocidentais) (Pfiffner 
1966, Windley 1995). Nestas condições, o seu substrato 
é constituído, de um lado, pela porção distal da margem 
passiva e, do outro, pelo prisma acrescionário do com-
plexo de subducção que dela se aproxima. A alimentação 
da seqüência turbidítica provém de duas fontes básicas: 
da margem passiva em início de soerguimento e do arco 
magmático e frente de empurrões. O pacote tem grande 
contribuição de material carbonático, tanto na forma de 
detritos provenientes da margem passiva, como na forma 
de leitos de margas e lamitos pelágicos intercalados em 
pelitos distais. A seqüência como um todo é progradan-
te, mostra crescimento da granulometria para topo e é 
pobre em macrofósseis. O início da deposição deu-se no 
intervalo superior do Cretáceo superior (aprox. 90 Ma) 
e perdurou até a metade do Eoceno (40 Ma). Ou seja, 
corresponde exatamente aos 50 Ma do estágio orogênico 
alpino (Geyer 1977, Seilacher 1967).

 Associações sedimentares de mesma natureza 
foram reconhecidas em vários orógenos, podendo-se 

citar os Apalaches (Willians 1984), os Cárpatos (Roy-
den & Karner 1984), os Urais (Brown et al 1995), o 
Variscano (Matte 1991).

No caso do Orógeno Araçuaí, condições muito 
semelhantes às descritas nos trabalhos anteriormente 
mencionados devem ter vigorado mais a sul da área de 
ocorrência atual da Formação Salinas, onde se tem um 
arco magmático suturado a sedimentos de margem pas-
siva, representados pelas formações superiores do Gru-
po Macaúbas. Na zona atual de ocorrência da Formação 
Salinas, a bacia Macaúbas, precursora do orógeno, seria 
integralmente de natureza ensiálica (Pedrosa-Soares et 
al. 2001, Alkmim et al. 2006). Corresponderia a um rifte 
amplo, com duas margens bem desenvolvidas, mas sem 
a participação de litosfera oceânica. Durante o seu fecha-
mento, não existiria, portanto, uma zona de subducção, 
nem tão pouco, o arco magmático a ela associado. Este 
processo, que poderia ser descrito como de inversão de 
uma bacia rifte muito desenvolvida, causaria, entretanto, 
a formação de uma cunha de empurrões na margem da 
bacia contigua à placa superior da zona de subdução e a 
migração do front orogênico de leste para oeste. À frente 
da cunha, formar-se-ia uma antefossa, na qual se acumu-
lariam os turbiditos Salinas (Fig. 14). 

 Com a continuidade da convergência das mar-
gens e fechamento da bacia, os sedimentos Salinas 
seriam capturados pela frente orogênica, deformados 

Figura 12 - Estereogramas das estruturas D2 a) Estereograma sinóptico da a cliva-
gem de crenulação S2; b) Estereograma sinóptico da lineação de crenulação l2.
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e metamorfisados. A cerca de 40 Ma após o seu soer-
guimento o Orógeno Araçuaí entra em colapso gravita-
cional (Alkmim et al. 2006, 2007). Instala-se o regime 
distensional e forma-se, assim, a Zona de Cisalhamento 
Chapada Acauã, a qual promove o abatimento, em di-
reção a leste, de todo o pacote Salinas. Este processo 
dá origem ao zoneamento metamórfico atípico da zona 
de ocorrência da Formação Salinas anteriormente. Ou 
seja, deslocamento do pacote Salinas ao longo da zona 
de cisalhamento normal Chapada Acauã promove um 
retorno às condições metamórficas da fácies xisto verde 
junto ao núcleo do orógeno. 

  
CONCLUSÕES Os resultados obtidos na investiga-
ção estrutural realizada nas rochas da Formação Sali-
nas e unidades que com ela fazem contato na região 
da cidade homônima, norte de Minas Gerais, permitem 
concluir que : 

- A associação de litofácies observada na For-
mação Salinas indica uma deposição em sistema de 
leques turbidíticos, associados aos ambientes de plata-
forma, talude e bacia profunda, tal como sugerido por 

Lima et al. (2002).
- As rochas da Formação Salinas exibem es-

truturas deformacionais relativas a três fases deforma-
cionais. A primeira fase, sindeposicional e de natureza 
adiastrófica, resulta, provavelmente, de alta sismicida-
de no sítio deposicional. A segunda, acompanhada de 
metamorfismo regional, foi a responsável pela nucle-
ação, sob um campo compressivo E-W, das estruturas 
dominantes regionalmente e reflete a fase colisional 
principal do Orógeno Araçuaí, que teve lugar entre 580 
e 560 Ma. A terceira, de caráter local e acompanhada de 
um evento de metamorfismo de contato, corresponde à 
deformação causada nas encaixantes pela colocação de 
corpos graníticos, por volta de 500 Ma. 

- Um evento metamórfico regional nas condi-
ções das fácies xisto verde a anfibolito afeta os metas-
sedimentos da Formação Salinas e do Grupo Macaú-
bas, respectivamente. A Formação Salinas guarda ainda 
feições que registram um evento de metamorfismo de 
contato associado às intrusões graníticas presentes na 
porção leste da área. 

Figura 13 - Estruturas da fase DG. a) amplo arqueamento dos estratos da Formação Salinas sobre um 
corpo pegmatítico associado aos granitos da Suíte G4; b) detalhe da figura anterior mostrando a zona 
de contato entre o corpo pegmatítico e a Formação Salinas. (br 342 - 50 km a SSE de Salinas).

Figura 14 - bloco-digrama ilustrando o contexto deposicional da Formação Salinas (vide texto para explanação).
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- As características da Formação Salinas per-
mitem enquadrá-la como uma seqüência sin-orogênica 
(flysch), acumulada em uma bacia marinha profunda ou 
antefossa, que se desenvolveu entre uma margem pas-
siva e uma frente de empurrões, de modo a ser alimen-
tada por ambos. 
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