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Resumo 

Neste trabalho apresentam-se os aspectos gerais relacionados com a evolução tectono-estratigráfica do 
intervalo basal da bacia Espinhaço no domínio do Espinhaço central. O segmento estudado está 

localizado na ‘’zona triangular de Monte Azul’’ (ZTMA) a qual representa uma feição morfoestrutural 

definida pela falha de Santo Onofre, de direção N-S e pelos contatos aproximadamente lineares das 
rochas supracrustais com o embasamento. Esta pesquisa foi motivada pela carência de estudos 

detalhados sobre o acervo sedimentar e o estilo estrutural da área, o pouco conhecimento acerca dos 

eventos de formação da bacia e dos processos de inversão tectônica, bem como a ausência de datações 

para esse segmento. Essas questões foram abordadas a partir da distribuição espacial das fácies 
sedimentares e vulcânicas, da análise dos processos formadores, da utilização de análise estrutural 

convencional e também da obtenção de idades do embasamento e vulcanismo ocorrente na bacia. Com 

base na análise do arcabouço estratigráfico foram reconhecidas três unidades limitadas por 
discordância ou descontinuidade estratigráfica – os sintemas, denominados da base para o topo: Mato 

Verde, Vereda da Cruz e Montevidéu. O acervo estratigráfico do Sintema Mato Verde sugere o 

preenchimento vulcano-sedimentar de um rifte compartimentado em dois hemigrábens. A sua 
sucessão basal (Formação Panelas) compreende principalmente uma sedimentação siliciclástica por 

sistema de leques aluviais e, subordinadamente, fluvial e lacustre/marinho. Já a sucessão superior 

(Formação Riacho Seco) registra uma atividade vulcânica ácida com um expressivo vulcanismo 

explosivo associado (rochas piroclásticas), sendo datada em 1524 ± 6 Ma (U-Pb em zircões). O 
Sintema Vereda da Cruz é constituído apenas por depósitos de natureza eólica, interpretados aqui 

como o preenchimento de uma depressão termal pós-rifte. O Sintema Montevidéu representa o 

preenchimento de um novo rifte constituído por fácies aluviais, transicionais e marinhas. De acordo 
com a análise estrutural foi verificado que a área em foco corresponde a um segmento bacinal 

ensiálico invertido, onde o embasamento foi envolvido na deformação da cobertura. As relações entre 

geometria pré-inversão e de inversão da bacia são evidentes e explicam a configuração atual da 

ZTMA. O granito da Suíte Catolé que ocorre intrusivo no embasamento cristalino foi datado em 1792 
± 7 Ma (U-Pb em zircões), o que indica que a tectônica de inversão é posterior, relacionada com o 

evento tectono-metamórfico Brasiliano. Com base nesses resultados foi elaborado um modelo de 

evolução para a área e proposto a formalização das unidades mapeadas. Dessa forma, a compreensão 
da complexa interação da sedimentação, vulcanismo e tectônica foi essencial para a temporização e 

evolução de bacias proterozóicas. 
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Abstract 

This study presents the general aspects related to the tectonic-stratigraphic evolution of the basal 
succession from Espinhaço basin, in the Espinhaço central domain. The aimed segment is located in 

the''zona triangular de Monte Azul'' (ZTMA), which represents a morphostructural feature defined by 

the N-S oriented Santo Onofre fault, and the approximately linear contacts, of metassedimentary 
succession rocks with the crystalline basement. This research was motivated by the lack of detailed 

studies about the sedimentary and structural style of the area, the lack of knowledge about the events 

of basin formation and tectonic inversion processes, as well as the absence of dates for the rocks of 

this segment. These issues were discussed based on the spatial distribution of volcanic and 
sedimentary facies, the analysis of forming processes, the use of conventional structural analysis and 

also dating the crystalline basement and the volcanism occurring in the basin. Based on the analysis of 

the stratigraphic framework were recognized three units limited by unconformity or stratigraphic 
discontinuity - the synthem, called the base to the top: Mato Verde, Vereda da Cruz and Montevidéu. 

The stratigraphy of the Mato Verde synthem suggests a volcano-sedimentary filling of a rift 

compartmentalized into two half-graben. The basal sequence (Panelas Formation) comprises mainly 
siliciclastic sedimentation by alluvial system and subordinate fluvial and lacustrine/marine. The upper 

succession (Riacho Seco Formation) registers an acid volcanic activity with a significant explosive 

volcanism associated (pyroclastic rocks), being dated at 1524 ± 6 Ma (U-Pb zircon). The Synthem 

Vereda da Cruz consists only eolic deposits, interpreted here as the filling of a post-rift thermal 
depression. The Sintema Montevidéu represents the filling of a new rift, consisted of alluvial facies, 

transitional and marine. According to structural analysis it was verified that the area in focus 

corresponds to an inverted basin where the basement was involved in the cover deformation. Relations 
between geometry pre-inversion and inversion of the basin are evident and explain the current 

configuration of the ZTMA. The intrusive granite from the suite Catolé that occurs in crystalline 

basement was dated at 1792 ± 7 Ma (U-Pb zircon), which indicates that the tectonic inversion is later 

related the event tectonic-metamorphism Brasiliano. Based on these results it was designed an 
evolution model for the area and proposed a mapped units formalization. Thus, the understanding of 

the complex interplay of sedimentation, tectonics and volcanism was essential for the timing and 

evolution of proterozoic basins. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1  – APRESENTAÇÃO 

A presente dissertação trata de um estudo sobre a evolução tectono-estratigráfica de um 

segmento da bacia Espinhaço no domínio fisiográfico do Espinhaço Central, norte de Minas Gerais, 

nas proximidades de Monte Azul e Mato Verde. A área está localizada no extremo setentrional da 

faixa Araçuaí, próximo do limite com o cráton São Francisco, tendo sido pouco investigada até o 

presente. De outra forma, os trabalhos desenvolvidos nas últimas décadas são incompletos e geram 

dúvidas com relação à evolução estrutural e estratigráfica da bacia Espinhaço neste setor, justificando 

o desenvolvimento de uma investigação científica mais pormenorizada sobre o tema. 

Nos limites do segmento definido para estudo, a maior parte do conhecimento provém dos 

mapeamentos sistemáticos realizados por meio do convênio DNPM/CPRM, inserido no Projeto 

Porteirinha-Monte Azul, em escala 1/50.000 (Drumond et al. 1980). Como fruto desse mapeamento, 

as unidades rochosas foram associadas em três grandes unidades litológicas: associação gnáissico-

migmatítica, Supergrupo Espinhaço e Grupo Macaúbas, além de rochas intrusivas máficas (Figura 

1.1). Estruturalmente, a área é seccionada por um expressivo falhamento N-S, correspondente ao 

prolongamento meridional da falha de Santo Onofre. Esta falha se estende por centenas de quilômetros 

e controla eventos de formação e inversão de bacia (Danderfer 2000). Segundo Shobbenhaus (1996) a 

falha de Santo Onofre, ainda pouco estudada nessa área, provavelmente representou um significante 

eixo da bacia de sedimentação brasiliana na serra do Espinhaço setentrional e central.  

Ao longo do segmento norte, conforme visto no modelo digital de terreno da Figura 1.1, a área 

de ocorrência do Supergrupo Espinhaço configura uma zona morfoestrutural aproximadamente 

triangular. Tal feição é definida pela falha de Santo Onofre de direção N-S, a leste, e pelos contatos 

quase retilíneos feitos entre supracrustais do Supergrupo Espinhaço e rochas cristalinas do 

embasamento, segundo as direções NNE-SSW no bordo noroeste e NW-SE, no bordo sul; doravante, 

tal área será designada zona triangular de Monte Azul (ZTMA). 

Assim, este trabalho apresenta os resultados de uma investigação aprofundada sobre a 

arquitetura deposicional do intervalo basal do Supergrupo Espinhaço. Tal investigação foi baseada em 

estudos de detalhe sobre o acervo sedimentar e o estilo estrutural deste intervalo, o qual corresponde, 

na área estudada, a uma sequência vulcano-sedimentar (Drumond et al. 1980, Schobbenhaus 1993, 

Knauer et al. 2007). Os resultados obtidos permitiram ainda uma interpretação sobre o significado 

morfoestrutural da ZTMA. 
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Figura 1.1: Modelo digital de terreno com destaque para a zona triangular de Monte Azul. À direita, mostra-se 

as principais unidades presentes na região mapeada. 

 

1.2  – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

A área situa-se no extremo norte do Estado de Minas Gerais, no domínio fisiográfico do 

Espinhaço Central, compreendida entre os paralelos 15º00’00’’ e 15º20’00’’ de latitude sul e os 

meridianos 42º45’00’’ 42º55’00’’ de longitude oeste. O polígono a ser investigado apresenta uma 

forma retangular de 46 km de extensão por 14 km de largura. Apresenta uma área de 

aproximadamente 635 km
2 

e inclui parte dos municípios de Espinosa, Monte Azul, Mato Verde e 

Santo Antônio do Retiro. 

O acesso, partindo de Belo Horizonte, pode ser feito pela BR-040, em direção a Brasília, até o 

trevo de Curvelo, onde se segue para norte pela BR-135 até a cidade de Montes Claros. Em seguida, 

toma-se a BR-122 no sentido de Espinosa, passando por Janaúba, Porteirinha e Mato Verde, até 

alcançar a cidade de Monte Azul (Figura 1.2). O percurso total remonta em torno de 650 km. 
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Figura 1.2: Mapa de localização da área estudada no norte do Estado de Minas Gerais. 

 

A região apresenta dois domínios geomorfológicos distintos, representados pelo pediplano 

Porteirinha-Monte Azul, a oeste, e a serra do Espinhaço, a leste (Lima 1994). Como se observa no 

modelo digital de terreno (Figura 1.3a), a superfície correspondente ao pediplano Porteirinha-Monte 

Azul ocupa o setor ocidental do polígono a ser investigado, no domínio constituído por rochas da 

associação gnáissico-migmatítica e com altitudes médias em torno de 500 metros. Trata-se de uma 

feição formada através de processos de degradação da superfície, com aplainamento do relevo, que em 

certos setores acarretou acúmulo de material detrítico que evoluíram para depósitos inconsolidados.  

A serra do Espinhaço é a unidade morfológica que mais se destaca na região, ocupando o 

extremo leste da área, com cotas que oscilam de 600 a 1800 m. A geomorfologia da serra é 

caracterizada por cristas estruturais do tipo hogback posicionadas na direção N-S, com certa inflexão 

para oeste (Figura 1.3b).   

Quanto à hidrografia, a serra do Espinhaço é o divisor de águas entre as bacias do rio São 

Francisco, a oeste, e dos rios Doce, Jequitinhonha e Pardo, a leste (IGAM 2010). Os rios da parte leste 

da área (rio Pardo e rio Pardinho) pertencem à bacia do Rio Pardo, enquanto que os da parte oeste, à 

bacia do Rio São Francisco. A rede hidrográfica da área é formada por córregos de pequeno porte. O 
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padrão de drenagem é retangular, imposto por falhas, fraturas e superfícies de acamamento que cortam 

as sequências rochosas. 

 

 
Figura 1.3: a) Modelo digital de terreno da área analisada, com destaque para a área de ocorrência da sequência 

vulcano-sedimentar. b) Vista da serra do Espinhaço mostrando o aspecto geomorfológico da área investigada. 
AGM: associação gnáissico-migmatítica; SVS: sequência vulcano-sedimentar; SGEi (Supergrupo Espinhaço 

indiviso). (Vista para oeste). 

 

1.3  – NATUREZA DO PROBLEMA  

A serra do Espinhaço representa um cinturão de dobras e falhas de cavalgamento que se 

estende por mais de 1.200 km na direção meridional no Brasil oriental, desde o Quadrilátero Ferrífero, 

em Minas Gerais, até os limites norte da Bahia, com os estados de Pernambuco e Piauí. De acordo 

com a área de ocorrência de seus diferentes segmentos, a cordilheira recebe as seguintes designações: 

(i) Espinhaço Meridional, compreendida entre os paralelos 17º30’ e 20º00’S; (ii) Espinhaço Central, 

entre os paralelos 17º30’S até 14ºS; e (iii) Espinhaço Setentrional, que se inicia na altura do paralelo 

14ºS, próximo à divisa entre os estados de Minas Gerais e Bahia (Danderfer 2000).  
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Estudos estratigráficos apoiados por descrições e análises litofaciológicas e estruturais se 

encontram exaustivamente explorados na literatura no Espinhaço Meridional. Na porção setentrional, 

Dominguez & Rocha (1989) e Danderfer (2000) apresentam os resultados mais recentes sobre o 

conhecimento da região. Para este segmento Danderfer & Dardenne (2002) definem uma evolução 

bacinal descontínua e policíclica para a bacia Espinhaço. Com relação ao Espinhaço Central um maior 

volume de investigações se encontra concentrado na sua porção sul (por ex., Karfunkel & Karfunkel 

1977, Viveiros et al. 1978, Egger 2006, Martins 2006). Já para a região norte destacam-se os trabalhos 

de Drumond et al. (1980), Menezes Filho (1980), Shobbenhaus (1993) e Knaeur et al. (2007) 

Recentemente, novos trabalhos utilizando datação de zircões detríticos ou de rochas 

vulcânicas vem sendo realizados (por exemplo, Martins et al. 2008, Danderfer et al. 2009, Chemale Jr. 

et al. 2012), confirmando a idéia de que as unidades do Supergrupo Espinhaço não remontam uma 

única e simples bacia, mas sim diversos ciclos de formação de bacias preenchidas em vários períodos 

de sua história (Danderfer & Dardenne 2002, Martins-Neto 2009). 

De acordo com o levantamento efetuado pelo Projeto Porteirinha-Monte Azul (Drumond et al. 

1980) na região de Monte Azul e Mato Verde o Supergrupo Espinhaço se inicia por uma sequência 

vulcano-sedimentar, em discordância sobre um complexo gnáissico migmatítico, que em direção ao 

topo passa para um pacote basicamente quartzítico, com intercalações pelíticas e de 

metaconglomerados. No âmbito deste projeto, Menezes Filho (1980) descreve na base do pacote um 

significante vulcanismo ácido-intermediário, cálcio-alcalino, com rochas de tendência riolítica e 

andesítica além de plutonitos e intercalações de rochas metassedimentares (quartzitos e 

metaconglomerado) e vulcanoclásticas metamorfisadas. Posteriormente Knauer et al. (2007) apresenta 

os resultados de um mapeamento 1/100.000 da Folha Monte Azul, com distinção para a sequência 

vulcano-sedimentar basal. De modo geral os trabalhos existentes carecem de uma melhor 

caracterização e entendimento da evolução tectono-sedimentar das unidades do Espinhaço Central. 

Igualmente as unidades do empilhamento estratigráfico do Supergrupo Espinhaço, ali presentes, não 

foram devidamente formalizadas nem correlacionadas. 

Em termos geotectônicos, sequências vulcano-sedimentares muitas vezes representam 

importantes registros de fragmentação crustal que ficam registrados no interior de antigas áreas 

continentais. No Brasil, principalmente em algumas partes do paleocontinente São Francisco, tem sido 

descritas redes de riftes intracontinentais paleoproterozóicas (Shobbenhaus 1993, Brito Neves et al. 

1995), dentre as quais se destacam os seguintes registros: i) vulcanismo da Formação Rio dos 

Remédios (oeste da Chapada Diamantina), com idades entre 1,77 a 1,71 Ga (Babinski et al. 1994, 

Schobbenhaus et al. 1994, Brito Neves et al. 1995);  ii) vulcanismo do Grupo Araí (norte da faixa 

Brasília), com idades em torno de 1,77 Ga (Pimentel & Fuck 1991); iii) Formação Bomba, integrante 

do rifte Pajeú (Espinhaço Setentrional), com idade em torno de 1,57 Ga (Danderfer et al. 2009); iv) 
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Formação Sopa-Brumadinho (Espinhaço Meridional), com idade de 1,18 Ga (Chemale-Júnior et al. 

2012); e v) rifte Santo Onofre, com idades próximas de 850 Ma (Danderfer et al. 2009).  

Dessa forma a investigação da sequência vulcano-sedimentar ocorrente na ZTMA, apoiado 

por dados de geocronologia e geoquímica, possui especial importância, pois contribuirá para o 

entendimento da temporização e processos envolvidos na geração e evolução de bacias proterozóicas. 

A motivação para executar a presente dissertação foi fundamentada nas seguintes questões geológicas: 

 Qual a constituição e empilhamento do arcabouço estratigráfico basal da bacia Espinhaço, no 

caso representado pela sequência vulcano-sedimentar? 

 Qual a idade da granitogênese mais nova, registrada no embasamento, e do vulcanismo associado 

ao desenvolvimento desta sequência? 

 Quais os ambientes (sedimentar e vulcânico) envolvidos no preenchimento da bacia? 

 Quais as características da tectônica formadora e de inversão da bacia? 

 Qual o estilo deformacional da cobertura e sua relação com a deformação do embasamento? 

 Qual o significado morfotectônico da zona triangular de Monte Azul? 

 

1.4  – OBJETIVOS 

 O principal objetivo desta dissertação consistiu em caracterizar a evolução tectono-

estratigráfica da sequência vulcano-sedimentar basal do Supergrupo Espinhaço, ocorrente na porção 

noroeste da faixa Araçuaí, ao longo da porção ocidental do Espinhaço Central; envolveu sobretudo a 

análise estratigráfica e estrutural. Nesse contexto, foram estabelecidos alguns objetivos específicos, 

tais como: 

 reconhecer as diferentes fácies litológicas e associações de fácies presentes na sequência vulcano-

sedimentar; 

 caracterizar as diversas fácies em escala macro e microscópica, com suporte da geoquímica para 

as rochas vulcânicas; 

 analisar os processos de sedimentação e/ou vulcanismo e ambientes deposicionais envolvidos no 

preenchimento da bacia; 

 reconhecer as relações de contato regionais através da bacia, seja com rochas do embasamento ou 

com as unidades sotopostas do Supergrupo Espinhaço; 

 reconstruir o arcabouço estratigráfico da bacia, através da integração de perfis colunares 

estratégicos; 
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 caracterizar geocronologicamente, por meio do método U-Pb, as rochas do embasamento e da 

sequência vulcano-sedimentar; 

 descrever e analisar as estruturas deformacionais impressas nas rochas da cobertura e suas 

relações com a deformação do embasamento; 

 efetuar uma revisão estratigráfica e propor uma formalização para as unidades basais do 

Supergrupo Espinhaço, com base nos resultados alcançados e nas propostas existentes na 

literatura. 

 

1.5  – MATERIAIS E MÉTODOS 

  A seguir apresenta-se uma descrição das diferentes etapas de trabalho, relacionadas com o 

desenvolvimento do presente estudo. A maior parte das etapas foi executada nos laboratórios do 

Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto (Degeo/Ufop). 

a) Levantamento Bibliográfico 

 Para a execução desse estudo foi efetuado um levantamento dos trabalhos previamente 

realizados na área, com o propósito de contextualizar o plano desta dissertação e se inteirar das 

informações e interpretações prévias. Isso permitiu levantar as questões existentes e orientar os passos 

necessários para resolvê-las. Durante essa etapa buscou-se as informações geológicas já publicadas 

sobre a região tendo como principal base de consulta o projeto Porteirinha-Monte Azul (Drumond et 

al. 1980), por ser o mais abrangente de todos e de melhor resolução cartográfica. 

 

b) Aquisição dos Dados 

Nesta etapa foram obtidos mapas geológicos produzidos para a região, que serviram de base 

para o desenvolvimento da pesquisa, a saber: 

 Folhas Monte Azul (SD.23-Z-D-II-I) e Mato Verde (SD.23-Z-D-II-3), escala 1:50.000, mapeadas 

dentro do projeto Porteirinha-Monte Azul (Drumond et al. 1980); 

 Mapa Geológico do Brasil, escala 1:100.000, executado pela CPRM (Bizzi et al. 2003); 

 Folha Monte Azul (SD.23-Z-D-II), escala 1:100.000, executado pela CPRM em parceria com a 

UFMG (Knauer et al. 2007). 

Adicionalmente, foram adquiridos os dados digitais cartográficos da folha Monte Azul, 

originalmente produzida em escala 1/100.000 (IBGE 1978), e topográficos do modelo digital de 

elevação do GDEM-ASTER (Global Digital Elevation Model - Advanced Spacebone Thermal 

Emission and Reflection Radiometer, NASA 2009). 



Costa, A. F. O., 2013. Estratigrafia e tectônica da borda oeste do Espinhaço Central... 

 

 28 

 

c) Confecção da base geocartográfica 

Esta base foi organizada com a digitalização do conteúdo geológico registrado nos mapas 

anteriormente citados, seguido da atualização da rede viária por meio de imagens de satélite do Google 

Earth. Inicialmente foi produzido um mapa em escala 1/50.000, que serviu como base para o 

levantamento estratigráfico e estrutural de campo. Os dados topográficos do GDEM/ASTER 

permitiram construir o modelo digital de terreno da área, ressaltando aspectos importantes sobre a sua 

geomorfologia. Para essas atividades foram utilizados os programas ArcView 9.3 e CorelDrawX4. 

 

d) Trabalhos de campo 

Esta etapa compreendeu o levantamento litoestrutural ao longo de oito perfis geológicos 

transversais ao trend estrutural da serra do Espinhaço, estrategicamente localizados nas porções norte, 

central e sul da área em estudo; quando necessário, perfis e pontos intermediários foram efetuados 

para completar informações dos perfis. As linhas seccionais foram locadas de maneira a levantar o 

empilhamento estratigráfico completo, representado na base geocartográfica pela sequência vulcano-

sedimentar. Em adição, elas permitiram levantar dados suficientes para a caracterização regional das 

estruturas e do estilo deformacional impresso nas suas rochas.  

Os trabalhos de campo foram executados em quatro fases, totalizando 42 dias de campo e mais 

de 300 estações geológicas; o anexo I traz a relação dos pontos com as respectivas coordenadas UTM, 

obtidas com o auxílio de um GPS GARMIM etrex20. Os perfis transversais foram levantados ao longo 

de drenagens e estradas principais, sobretudo nos locais onde havia exposições significativas e de boa 

qualidade. 

O levantamento de campo consistiu basicamente na caracterização de fácies sedimentares e 

vulcânicas, além de feições deformacionais e da medição sistemática de elementos estruturais 

(planares e lineares). Em algumas estações foi executada a coleta sistemática de amostras orientadas 

para análise microestrutural. Amostras de rochas do embasamento bem como da cobertura sedimentar 

foram coletadas para estudos petrográficos. Em determinadas estações geológicas foram coletadas 

amostras para análises geocronológicas e químicas. O anexo I mostra o mapa de pontos com a 

localização das estações analisadas neste trabalho. 

Durante essa etapa, foram utilizados os seguintes manuais de campo: Jerram & Petford (2011), 

McClay (1991), Stow (2011) e Coe et al. (2010). 
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e) Análise Estratigráfica 

Essa análise consistiu na caracterização das fácies sedimentares e vulcânicas presentes na 

sequencia vulcano-sedimentar, em termos de sua composição, de suas características texturais e da 

presença de estruturas sedimentares, com vistas a subsidiar a interpretação e o entendimento dos 

sistemas deposicionais envolvidos no preenchimento da bacia. A escala utilizada para o levantamento 

de perfis estratigráficos foi aproximadamente 1:5.000, com pontos anotados de forma quase contínua 

ao longo de estradas e drenagens. Em adição, procedeu-se a descrição de lâminas delgadas visando a 

caracterização mineralógica e textural de cada litofácies. Para o estudo petrográfico foram utilizados 

os seguintes guias: Mackenzie et al. (1982), Adams et al. (1988), Yardley (1993) e McPhie et al. 

(1993). 

Para dar suporte a esta análise foram construídas colunas estratigráficas compostas, 

envolvendo a discretização de unidades litoestratigráficas limitadas por discordâncias regionais – os 

sintemas, tal como formalmente reconhecidos e regulamentados pelo Guia Estratigráfico Internacional 

(Salvador 1994). Assim distinguidos, os sintemas identificados neste trabalho compõem-se de uma, 

duas ou, mais litofácies de natureza diversa, sedimentar ou vulcânica, metamorfisadas e deformadas 

em maior ou menor grau (Danderfer 2000). Em alguns casos, os sintemas foram subdivididos em 

unidades menores cartografáveis, denominados informalmente de membros. 

Após a descrição e caracterização das litofácies para cada sintema e suas subdivisões 

(membros), estas foram agrupadas em associações geneticamente relacionadas. Através do painel de 

perfis compostos foram avaliadas as variações verticais e laterais dessas associações. As espessuras 

foram estimadas com o auxílio da base geocartográfica 1/50.000. Posteriormente, foram efetuadas 

correlações através dos perfis na borda norte e da borda sul da zona triangular de Monte Azul. 

Em seguida realizou-se o estudo dos processos sedimentares e dos sistemas deposicionais 

envolvidos na evolução de cada sintema. Por último foi investigado o modelo deposicional e o tipo de 

bacia sedimentar.  

 

f) Análise estrutural 

A análise estrutural foi desenvolvida a partir dos dados estruturais obtidos em campo tais 

como acamamento, foliações, lineações e sistemas de veios. Foram elaborados estereogramas 

utilizando os softwares Georient 4 e Stereonet 3. Também foi realizada a análise cinemática de falhas 

e zonas de cisalhamento ocorrentes na área, com especial enfoque para as bordas norte e sul da zona 

triangular de Monte Azul.  
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Em paralelo, foram feitas análises microscópicas das amostras coletadas, de modo a 

caracterizar microestruturas e processos metamórficos atuantes na área, sobretudo quando associados 

com falhamentos.  

Para fundamentar essa análise foram utilizadas as seguintes bibliografias: McClay (1991), 

Pluijm & Marshak (2004), Vernon (2004) e Fossen (2012). 

 

g) Geocronologia 

Este estudo foi realizado em dois litotipos distintos através da metodologia U-Pb em zircões 

detríticos via LA-ICPMS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) no 

Laboratório de Geocronologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Durante as etapas de campo 

foram amostrados, em quantidade acima de 20 kg, o complexo basal e a unidade supracrustal, esta 

última representada por uma rocha vulcânica.  

As amostras foram processadas pelos métodos convencionais de britagem, moagem e 

peneiramento no LOPAG (Laboratório de Preparação de Amostras para Geocronologia) do Degeo-

Ufop. A partir do material recolhido foram concentrados os minerais pesados com o uso de bateia. O 

concentrado foi submetido ao separador magnético Frantz e finalmente o zircão foi separado 

manualmente em lupa binocular. Após o processamento das amostras e a separação dos zircões, estes 

foram imageados utilizando a catodoluminecência (CL) no Instituto de Geociências da USP 

(Universidade de São Paulo), para auxiliar na escolha do local a ser atingido pelo feixe de laser. 

As análises isotópicas foram efetuadas no LA-ICPMS Agilent 7500ce acoplado ao Nd-YAG 

(λ=213nm) Laser Ablation System (New Wave Laser). A ablação dos grãos foi realizada com 

freqüência 10Hz e intensidade de 10 J/cm
2
. O material pulverizado foi carreado por um fluxo de He e 

Ar e inserido ao ionizador de plasma. Os picos de distribuição de probabilidade relativa de idade 

foram calculados pelo algoritmo de Sambridge-Compston, utilizando o software Isoplot 3.6 (Ludwig 

2008). 

 

h) Geoquímica 

Para auxiliar a análise petrográfica das rochas datadas bem como das rochas vulcânicas, foi 

efetuado uma análise química no Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqa) do DEGEO-UFOP. A 

análise foi realizada pelo método ICP-OES (Espectrômetro de Emissão Óptica com Plasma 

Indutivamente Acoplado), marca Spectro Ciros modelo CCD e constou de elementos maiores, 

menores e traços. Um aspecto crítico desse equipamento é o método de preparação de amostras antes 

da determinação por ICP-OES. São efetuados procedimentos de fusão sob altas temperaturas e longas 

etapas de aquecimento que utilizam ácidos concentrados, levando a perda de sílica por volatização. 
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Uma alternativa para tal problema foi a aplicação de cálculos analíticos para estimar a concentração 

desse elemento. No caso, somaram-se os valores percentuais dos elementos maiores com os de perda 

por calcinação (PPC) e subtraiu o total de cem por cento.  

 

i) Análise tectono-estratigráfica e discussão dos resultados 

A análise minuciosa do empilhamento estratigráfico das rochas da cobertura, balizadas pelos 

dados geocronológicos e estruturais, permitiu a interpretação conjunta desses resultados na tentativa 

de esclarecer a evolução tectono-sedimentar para a sequência vulcano-sedimentar no âmbito do 

Espinhaço Central.  

A partir destes resultados, pode-se confrontar a evolução da área com modelos já existentes na 

literatura. Em adição, foi realizada a formalização estratigráfica da sequência vulcano-sedimentar, de 

acordo com as unidades inter-regionais e com o Guia Estratigráfico Internacional. 

 

1.6  – ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Uma apresentação geral das características geológicas do Espinhaço Central bem como as 

questões que motivaram essa dissertação e a metodologia de investigação do presente estudo foram 

apresentados neste capítulo. 

 O capítulo 2 relata os principais aspectos geológicos descritos na literatura da região mapeada, 

onde são apresentadas as principais características litoestratigráficas, estruturais e o contexto 

geotectônico da área. Tentativamente busca-se apresentar uma correlação entre propostas 

estratigráficas estabelecidas por outros autores.  

 O capítulo 3 abordará a análise estratigráfica da área, através da caracterização litofaciológica 

e petrográfica das rochas da cobertura, seguida da interpretação dos processos deposicionais 

formadores da bacia. 

 A análise estrutural da área, tanto descritiva e cinemática será apresentada no capítulo 4, a qual 

permitirá a caracterização da evolução estrutural, pelo menos em parte, da porção basal da zona 

triangular de Monte Azul.  

 O capítulo 5 apresentará os resultados das investigações geocronológica e geoquímica.  

No capítulo 6 será desenvolvida a integração dos resultados decorrentes das análises 

estratigráfica e estrutural de forma a conduzir a uma interpretação dos processos que caracterizaram a 

evolução tectono-estratigráfica da bacia Espinhaço no extremo setentrional da faixa Araçuaí. 
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Por último tem-se o capítulo 7, onde serão levantadas as conclusões aos desafios propostos no 

início da dissertação, destacando os principais aspectos discutidos durante o trabalho, assim como as 

questões porventura não solucionadas.  
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CAPÍTULO 2 

GEOLOGIA REGIONAL 

2.1  – CONTEXTO GEOTECTÔNICO 

 A área sob investigação está localizada no extremo norte da faixa de dobramentos Araçuaí, 

envolvendo o embasamento arqueano/paleoproterozóico do cráton São Francisco e rochas da 

cobertura proterozóica do Supergrupo Espinhaço e do Grupo Macaúbas (Figura 2.1). A faixa Araçuaí 

corresponde à porção ocidental externa do orógeno neoproterozóico Araçuaí-Congo Ocidental e 

margeia toda a borda oriental do cráton do São Francisco (Almeida 1977). De acordo com as 

concepções mais recentes, esse orógeno teve seu desenvolvimento confinado em um ambiente de 

golfo, parcialmente oceanizado e articulado com aulacógenos (Pedrosa-Soares et al. 1992, Pedrosa-

Soares et al. 2001, Alkmim et al. 2006). 

Alkmim et al. (2006) e Alkmim et al. (2007), considerando a orientação espacial, o 

significado cinemático e a história de nucleação das estruturas dominantes, dividiram o orógeno 

Araçuaí em dez compartimentos tectônicos distintos (Figura 2.1), a saber: i) O cinturão de 

cavalgamentos da Serra do Espinhaço Meridional; ii) a zona de cisalhamento da Chapada Acauã; iii) a 

zona de dobramentos de Salinas; iv) o corredor transpressivo de Minas Novas; v) a saliência do Rio 

Pardo; vi) o bloco de Guanhães; vii) a zona de cisalhamento Dom Silvério; viii) a zona de 

cisalhamento de Itapebi; ix) o núcleo cristalino; e (x) a faixa Oeste-Congolesa. Neste arcabouço 

conceitual, a presente dissertação abordará apenas um segmento da porção setentrional do cinturão de 

cavalgamentos da Serra do Espinhaço Meridional. 

O cinturão de cavalgamento da Serra do Espinhaço apresenta uma extensão longitudinal de 

direção N-S de aproximadamente 700 km. Nele são encontradas falhas de empurrão e dobras de 

orientação N-S além de lineações de estiramento, com caimento para E, sugerindo transporte tectônico 

dirigido para oeste (Uhlein et al. 1986, Uhlein 1991, Dussin & Dussin 1995, Grossi Sad et al. 1997). 

Segundo Cruz & Alkmim (2006), no extremo norte do cinturão, o trend de falhas reversas e de 

empurrão inflete para NNW e se estende ainda para o interior do cráton São Francisco; a sua 

terminação norte ocorre no limite sul do aulacógeno do Paramirim. As porções mais internas 

rotacionam progressivamente para N-E caracterizando a saliência do Rio Pardo.  
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Figura 2.1: Mapa tectônico e seção geológica esquemática da porção oeste do orógeno Araçuaí, com destaque 

para seus compartimentos e grandes zonas de cisalhamento. SE: cinturão de cavalgamentos da serra do 

Espinhaço Meridional; CA: zona de cisalhamento da Chapada Acauã; S: zona de dobramentos de Salinas; MN: 

corredor transpressivo de Minas Novas; RP: saliência do Rio Pardo e zona de interação com o aulacógeno do 

Paramirim (AP); I: zona de cisalhamento Itapebi; B: zona de cisalhamento de Batatal (Alkmim et al. 2007). 

 

2.2  – TRABALHOS ANTERIORES 

A região norte do Espinhaço Central, quando comparada aos demais domínios fisiográficos da 

serra Espinhaço, foi pouco estudada até o presente. Os raros trabalhos publicados a respeito da sua 

geologia provêm de mapeamentos sistemáticos realizados em escala de média a baixa resolução. 

Apesar disso, eles fornecem subsídios para o entendimento regional e servem de base para 

investigações mais detalhadas sob o ponto de vista da análise estratigráfica e estrutural. 

 O primeiro estudo geológico específico na região foi realizado por Shobbenhaus (1972), que 

visou o potencial econômico da Serra do Espinhaço na faixa compreendida entre Porteirinha e Monte 
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Azul. Bruni et al. (1974) realizaram uma primeira compilação e integração de dados geológicos da 

Folha SD-23 Brasília, escala 1:1.000.000 apresentada na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, 

que, recentemente foi atualizado pelo mapa geológico editado na mesma escala pela CPRM (Bizzi et 

al. 2003). Destacam-se como parte integrante da Folha Brasília, os aspectos hidrogeológicos 

abordados na Folha Monte Azul-Hidrogeologia, de Lima (1994) além do Projeto Radambrasil 

(Fernandes et al. 1982). 

 A partir dos resultados desses projetos, outros trabalhos se seguiram, dentre eles o Projeto 

Porteirinha-Monte Azul (Drumond et al. 1980), realizado pelo convênio DNPM/CPRM e que constitui 

o principal trabalho de melhor resolução cartográfica (1/50.000) que abrange a área de estudo. Nele, a 

unidade basal, constituída por gnaisses e migmatitos indivisos é denominada de associação gnáissico-

migmatítica. O Supergrupo Espinhaço foi dividido nas unidades Inferior, Média e Superior, com 

destaque para a descoberta de sucessões vulcânicas no seu arcabouço basal. No âmbito desse projeto 

Menezes Filho (1980) caracterizou o vulcanismo na região da serra do Riacho Seco (próximo a Monte 

Azul), como ácido-intermediário subalcalino que originou riolitos, riodacitos, traquitos e andesitos 

com grau de metamorfismo baixo, intercalações de rochas metapiroclásticas e metassedimentares 

(quartzitos e metaconglomerados). 

Outros trabalhos que merecem destaque são os de Shobbenhaus (1993), o qual em seu trabalho 

sobre o Proterozóico Médio no Brasil destaca um capítulo sobre a geologia da região de Monte Azul-

Mato Verde. De cunho regional, têm-se os mapeamentos apresentados no Projeto Letos (Costa 1976). 

Egger (2006) realizou um estudo sobre a estratigrafia e depósito diamantífero na região entre 

Serranópolis de Minas e Mato Verde, situada a sul da área em apreço. Esse estudo apresentou uma 

nova fonte de correlação entre os ambientes de deposição relacionados ao Espinhaço Central e 

Meridional. Deste modo o Supergrupo Espinhaço foi dividido em cinco unidades litoestratigráficas 

distintas: Mato Verde, Talhado, Unidade Gerais de Santana, Resplandecente e Serra Nova. 

 Recentemente, Knauer et al. (2007) realizaram o mapeamento geológico da Folha Monte Azul 

(SD-23-Z-D-II), em escala 1:100.000, através do convênio CPRM/UFMG. Estes autores denominaram 

o embasamento gnáissico ocorrente na região de Complexo Porteirinha e Complexo Limoeiro e 

propuseram uma nova divisão das unidades do Supergrupo Espinhaço em Unidade 

Metavulcanossedimentar, Unidade Inferior e Unidade Superior. 

 

2.3  – QUADRO ESTRATIGRÁFICO 

 Os mapeamentos regionais realizados na área (Drumond et al. 1980, Bizzi et al. 2003, Knauer 

et al. 2007) apresentam diferentes designações para as unidades litoestratigráficas aflorantes, mesmo 

que as diferenças litológicas sejam pequenas. Destaca-se também o mapeamento de Egger (2006) que 
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se estende ao longo toda a borda oeste da porção meridional do Espinhaço Central e abrange o 

extremo sul da área sob investigação nesta dissertação. Uma breve comparação das unidades da 

cobertura é mostrada no Quadro 2.1. 

O Projeto Porteirinha-Monte Azul (Drumond et al. 1980), por ser em escala 1:50.000, 

apresenta uma maior caracterização dos litotipos, porém as unidades presentes não foram 

correlacionadas com unidades já definidas na literatura, sendo apresentadas apenas de modo informal. 

Em relação às rochas vulcano-vulcanoclásticas, Menezes Filho (1980) individualizou dentro da ZTMA 

faixas de concentração de rochas de composição intermediária a ácida e faixas de composição 

intermediária a básica. 

Egger (2006) complementou o mapeamento feito na escala de 1:60.000 através de 12 perfis 

detalhados, transversais a serra. Nesse estudo, as unidades mapeadas foram correlacionadas com a 

estratigrafia do Espinhaço Central e Meridional, já presentes formalizadas na literatura. 

Já os mapeamentos de Bizzi et al. (2003) e de Knauer et al. (2007), em escala 1:100.000, 

trazem controvérsias com relação ao posicionamento estratigráfico das unidades da cobertura 

sedimentar. As rochas do embasamento apresentam grande semelhança quanto aos aspectos litológicos 

de campo, porém há maior discrepância com relação a suas designações estratigráficas. 

 A seguir apresenta-se a descrição das unidades litoestratigráficas que ocorrem na área em 

estudo e nas suas adjacências. A distribuição areal e uma breve comparação com os mapeamentos já 

realizados podem ser visualizados nas Figura 2.2, Figura 2.3 e Figura 2.4. Adicionalmente, segue a 

coluna estratigráfica esquemática proposta por Egger (2006) na região de Serranópolis de Minas e 

Mato Verde, a sul da área pesquisada (Figura 2.5). 
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Quadro 2.1: Estratigrafia comparativa para rochas da cobertura sedimentar mapeadas na área. 
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2.3.1  – Complexo Gnáissico-Migmatítico 

 Drumond et al. (1980) caracterizaram o embasamento gnáissico-migmatítico e o 

individualizam em várias unidades, conforme suas afinidades genéticas ou composicionais. 

Especificamente na área em estudo são reconhecidas as seguintes unidades: a) gnaisses e migmatitos 

indivisos; b) gnaisses graníticos cataclásticos II; c) granitóide Barrinha-Mamonas; e d) migmatitos 

cataclásticos e corpos básicos associados. Embora questões sobre esse embasamento ainda seja alvo de 

pesquisas científicas, a princípio essas unidades não foram detalhadas nesta dissertação. Desta forma 

essas rochas foram agrupadas em uma única unidade informal denominada complexo gnáissico-

migmatítico (Figura 2.3). Segundo esses mesmos autores, esse complexo é constituído por rochas 

gnáissicas e migmatíticas diversas, granitóides porfiroblásticos ou não, corpos máficos e ultramáficos 

que possuem ampla distribuição nos limites deste trabalho.  

 Bizzi et al. (2003) dividiram as rochas do embasamento em dois complexos distintos: o 

Complexo Porteirinha e o Complexo Santa Isabel (Figura 2.2). Já o trabalho de Knauer et al. (2007) 

separou as rochas do embasamento nos complexos Porteirinha e Limoeiro além de modificar a 
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cartografia dos corpos graníticos delimitados por Drumond et al. (1980) incluindo-os nas suítes 

Paciência e Catolé (Figura 2.4). Estas últimas serão descritas no próximo subitem.  

O Complexo Porteirinha, segundo Knauer et al. (2007), designa um conjunto de rochas 

gnáissicas, migmatíticas e metagraníticas, freqüentemente milonitizadas e com corpos de anfibolito 

associados. Idades Pb-Pb referentes a evaporação de zircão em migmatitos fornecem idades entre 3,2 e 

3,0 Ga. O Complexo Limoeiro ocorre na extremidade norte da área, junto a borda norte da ZTMA, em 

contato tectônico com os gnaisses e migmatitos do Complexo Porteirinha a oeste e com as rochas do 

Supergrupo Espinhaço, a leste. É constituído por gnaisses, rochas calcissilicáticas, mármores e xistos.  

 
Figura 2.2: Mapa geológico regional, confeccionado a partir de Bizzi et al. (2003). 
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Figura 2.3: Mapa geológico modificado de Drumond et al. (1980). 

 
Figura 2.4: Mapa geológico apresentado por Knauer et al. (2007). 



Costa, A. F. O., 2013. Estratigrafia e tectônica da borda oeste do Espinhaço Central... 

 

 40 

 
Figura 2.5: Coluna estratigráfica esquemática proposta por Egger (2006). 

 

2.3.2  – Intrusivas Alcalinas 

Essas rochas foram caracterizadas por Knauer et al. (2007), que descrevem esses litotipos 

como corpos alcalinos intrusivos no embasamento gnáissico. A partir de observações de campo o 

autor citado determina uma idade paleoproterozóica para estes corpos e os individualizam nas suítes 

Paciência e Catolé.   

A Suíte Paciência foi modificada de Drumond et al. (1980) por Roque et al. (1996) onde é 

caracterizada por corpos de rochas alcalinas de idade Paleoproterozóica. É constituída por álcali-

granitos, sienitos diversos, com ocorrência de granitos metamorfizados e corpos anfibolitos 

subordinados. No trabalho de Drumond et al. (1980) corresponde ao plutonito Canabrava.  
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 A Suíte Catolé é constituída por rochas de composição granítica, gnaissificadas, localmente 

milonitizadas e foliadas. Apresenta contato tectônico com os quartzitos do Supergrupo Espinhaço com 

descolamento basal das unidades desse último (Knauer et al. 2007). Segundo Drumond et al. (1980), 

na área de estudo, essa suíte foi incluída na unidade gnaisses graníticos cataclásticos II. 

 

2.3.3  – Supergrupo Espinhaço 

Essa unidade se encontra amplamente distribuída na área de estudo, integrando a extensa 

unidade morfológica denominada Serra do Espinhaço ou Serra Geral (Figura 2.2). Encontra-se 

posicionada na direção N-S, marcada por um amplo estreitamento em sua área de distribuição. O 

Projeto Letos (Costa 1976) identifica essa macroestrutura como “estrangulamento de Mato Verde”, 

situada imediatamente a sul da ZTMA.   

De forma geral, o Supergrupo Espinhaço é formado por associações de rochas vulcano-

sedimentares, na base, seguido de um espesso pacote de sedimentos siliciclásticos, com a presença de 

sedimentos carbonáticos locais, metamorfisados na fácies xisto verde. Este supergrupo registra uma 

bacia ensiálica do tipo rift-sinéclise, nucleada ao final do Paleoproterozóico, com desenvolvimento 

bacinal policíclico e descontínuo ao longo do Mesoproterozóico (Danderfer & Dardenne 2002, 

Martins-Neto 2009). No domínio fisiográfico do Espinhaço Central persistem controvérsias 

importantes a respeito da subdivisão desta unidade e de seu contato leste com as rochas do Grupo 

Macaúbas. 

Drumond et al. (1980) apresentaram uma divisão estratigráfica em três unidades informais, a 

saber: inferior, média e superior. No mapeamento de Bizzi et al. (2003) essas unidades não foram 

discriminadas, sendo agrupadas em um extenso e espesso pacote rochoso correlacionado ao 

Supergrupo Espinhaço.  

A unidade inferior, basal, é constituída por metaconglomerados, rochas vulcanossedimentares, 

quartzitos sericíticos, feldspáticos e micáceos. A unidade média é composta por quartzitos puros e a 

sericita, ritmitos e quartzitos diversos. A unidade superior é caracterizada por ritmitos e quartzitos a 

hematita associados, xistos e quartzíticos hematíticos e xistos de aspecto conglomerático (Drumond et 

al. 1980). Bizzi et al. (2003) e Knauer et al. (2007) definem a unidade superior como parte do Grupo 

Macaúbas e sugerem um contato tectônico com as rochas do Supergrupo Espinhaço. A unidade 

inferior é o principal foco desta pesquisa e, portanto, será mais bem detalhada a seguir. 

Com base na natureza dos litotipos mapeados, Drumond et al. (1980) dividiram a unidade 

inferior em quatro subunidades litológicas, representadas, no âmbito do projeto, por símbolos 

cartográficos. Por convenção, aqui estas subunidades caracterizam conjuntos litológicos que serão 
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designados neste trabalho pelas letras CL, enumeradas de acordo com sua ordem de empilhamento, ou 

seja da base para o topo (por ex. CL1, CL2, etc) como anotado no mapa da Figura 2.3. 

O CL1 (‘’pεecg’’) constitui-se de metaconglomerados polimícticos suportados pela matriz,  

com xistos e arenitos arcoseanos associados.  

O CL2 (‘’pεevs’’) designa uma sequência vulcanossedimentar, constituída de 

metaconglomerados, quartzo-muscovita xistos e filitos, vulcanoclásticas (como tufos e aglomerados 

vulcânicos) e rochas vulcânicas ácidas a intermediárias dispostos de forma irregular, além de 

quartzitos puros. No trabalho de Drumond et al.(1980), em algumas áreas, parte desses litotipos foi 

individualizada com símbolos típicos, porém não verificou-se o seu posicionamento estratigráfico. No 

presente estudo utilizasses a designação CL2a para os quartzo-muscovita xistos, CL2b para as 

vulcânicas e CL2c para os quartzitos puros. Já Menezes Filho (1980) utilizou um conceito de 

‘’tendências’’ à sequência vulcano-vulcanoclástica por apresentarem uma mesma filiação e uma 

contínua gradação química. Ela foi subdividida em dois conjuntos: rochas de tendência riolítica e 

rochas de tendência andesítica. Essas pilhas vulcânicas associam-se a rochas vulcanoclásticas como 

aglomerados, tufos vesiculares, brechas vulcânicas e lápili-tufos além de plutonitos.O CL3 (‘’pεeqt1’’) 

é caracterizado por quartzitos sericíticos com estratificações cruzadas planares, quartzitos feldspáticos 

e metassiltitos com intercalações de quartzitos finos.  

E por fim tem-se o CL4 (‘’pεeqt2’’) que é constituído por quartzitos feldspáticos, arcósios e 

siltitos com ampla incidência de estruturas primárias preservadas. Este último não será estudado na 

presente dissertação.  

A presença dessas subunidades litológicas sugere uma interpretação por esses mesmos autores 

de um ambiente continental, com correntes de alta energia transicionando para um ambiente marinho 

infralitorâneo de águas rasas. 

Egger (2006), baseando-se num mapeamento geológico de detalhe, propõe uma subdivisão em 

cinco unidades informais, assim designadas da base para o topo: a) Mato Verde, representada por 

rochas vulcânicas e piroclásticas ácidas; b) Talhado, com quartzitos finos e níveis ferruginosos com 

estratificações plano-paralelas; c) Gerais de Santana, constituída por quartzitos com estratificações 

cruzadas acanaladas intercaladas com metaconglomerados e filitos; d) Resplandecente, caracterizada 

por quartzitos maciços micáceos; e) Serra Nova, com estratificação cruzada de médio a grande porte, 

proveniente de ambiente eólico desértico (Figura 2.5).  

Já Knauer et al. (2007) dividem a área estudada em três conjuntos, com as seguintes 

denominações: a) unidade metavulcanossedimentar, caracterizada por metavulcanitos e 

metassedimentos associados; b) unidade inferior, constituída por quartzitos variados e 

metaconglomerados; e c) unidade superior, materializada por quartzitos laminados micáceos, 

ferruginosos ou não. 
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2.3.4  – Grupo Macaúbas 

O Grupo Macaúbas corresponde à unidade basal do Supergrupo São Francisco e se dispõe 

imediatamente a leste da faixa de ocorrência do Supergrupo Espinhaço, segundo uma direção 

aproximada N-S. Segundo Noce et al. (1993) é a principal unidade litoestratigráfica do orógeno 

Araçuaí, constituída por metadiamictitos com gradação vertical e lateral para quartzitos e metapelitos. 

O Grupo Macaúbas é constituído por uma sequência proximal, caracterizada por depósitos 

glaciogênicos e transicionais e outra distal, dominada por turbiditos de margem passiva e restos 

ofiolíticos (Pedrosa-Soares et al. 2001). 

A partir do mapeamento geológico realizado no Projeto Espinhaço (convênio IGC-

UFMG/COMIG 1996), Noce et al. (1997) descreveram as seguintes formações para o Grupo 

Macaúbas, dispostas assim da base para o topo: a) Duas Barras (quartzitos e metaconglomerados); b) 

Domingas (metassiltitos e metadolomitos estromatolíticos); c) Formação Rio Peixe Bravo (quartzitos e 

filitos); d) Serra do Catuni (metadiamictitos com quartzitos e filitos); e) Nova Aurora (metadiamictitos 

com quartzitos e filitos); f) Chapada Acauã (quartzitos, metadiamictitos e metapelitos); g) Salinas 

(xistos, calciossilicáticas e quartzitos); e h) Capelinha (xistos e quartzitos). 

A Formação Salinas, anteriormente posicionada no topo do Grupo Macaúbas, foi retirada 

deste último após estudos geocronológicos U-Pb SHRIMP em zircões detríticos realizados por Lima et 

al. (2002). Os dados sugerem que a idade máxima de sedimentação para essa unidade é de 568 Ma. 

Esta unidade é constituída por arenito grauvaquiano, pelito e conglomerado, metamorfisados em fácies 

xisto verde a anfibolito baixo. O grau de metamorfismo baixo, juntamente com seções livres de 

deformação regional, evidencia uma sedimentação tardi-orogênica. Entretanto, após os estudos 

tectônicos regionais de Santos (2007), a Formação Salinas foi interpretada como sinorogênica. 

Drumond et al. (1980) não subdividem o Grupo Macaúbas em formações, mas sim, em subunidades 

informais, inferior e superior, sendo essas não ocorrentes na área de estudo. Já Knauer et al. (2007) 

descrevem as rochas do Grupo Macaúbas presentes na área de estudo como pertencentes à Formação 

Rio Peixe Bravo, em contato tectônico através de falhamentos normais com o Supergrupo Espinhaço 

(Figura 2.4). Em tal circunstância a unidade em questão é constituída por filitos e quartzo filitos, com 

intercalações de quartzitos, quartzitos ferruginosos, filitos ferruginosos e carbonosos. 

 

2.3.5  – Grupo Bambuí 

É formado de metassedimentos carbonáticos e pelíticos, subordinadamente psamíticos, e 

ocorre como extensa cobertura sedimentar sobre o cráton São Francisco, ou como metassedimentos no 

interior do orógeno Araçuaí. Tais sedimentos foram depositados em uma plataforma epicontinental 

(Castro & Dardenne 2000, Dardenne 2000) associados com ambiente marinho (Chiavegatto 1992). No 
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mapa de Bizzi et al. (2003; Figura 2.2) o Grupo Bambuí está localizado no extremo oeste, fora do 

limite da área investigada, com ocorrência disseminada, sobreposto pelas coberturas cenozóicas. 

 

2.3.6  – Intrusivas máficas 

 Ocorrem ao longo da serra Geral na forma de diques, stocks, lopólitos, lacólitos e soleiras 

alojadas em rochas do Supergrupo Espinhaço (Drumond et al. 1980, Knauer et al. 2007). Conforme 

descrito por Knauer et al. (2007), as rochas máficas foram metamorfisadas na fácies xisto verde 

durante o Toniano. Em geral, são constituídas por metagabros, metadiabásios e anfibolitos. Os dados 

geocronológicos alcançados por Machado et al. (1989) no Espinhaço Central, obtidos pelo método 

U/Pb em zircão e badeleíta em sill metabásico, próximo ao município de Pedro Lessa, mostram que 

sua cristalização ocorreu em 906±2 Ma. 

  

2.3.7  – Coberturas Cenozóicas 

 Possuem ampla distribuição na área de estudo e são representadas por coberturas detrito-

lateríticas, depósitos aluvionares recentes e depósitos coluvionares de natureza arenosa (Knauer et al. 

2007). No presente estudo, para fins de simplificação, esses conjuntos sedimentares foram agrupados 

em uma única unidade informal e relacionados ao Cenozóico. 

 As coberturas detrito-lateríticas se caracterizam por acumulações pelíticas até psamíticas, 

contendo seixos até matacões de rochas quartzíticas, além do desenvolvimento local de laterização 

(Knauer et al. 2007). Os depósitos aluvionares são constituídos, predominantemente, por areias médias 

a grossas, com cascalhos associados na forma de corpos lenticulares.  

  

2.4  – ARCABOUÇO ESTRUTURAL 

 Do ponto de vista estrutural, a região em questão foi objeto somente de estudos regionais 

(Drumond et al. 1980, Knauer et al. 2007), não sendo consideradas informações detalhadas sobre a 

relação dos elementos estruturais com os mecanismos formadores e de inversão da bacia Espinhaço. 

Uhlein & Trompette (1993) dividem a faixa de dobramentos Araçuaí em dois domínios 

estruturais, conforme o aumento do metamorfismo e da magnitude de deformação na direção leste: 

domínios externo e interno. Este item abordará somente o domínio externo, onde a área investigada se 

encontra inserida. 

O domínio externo apresenta um metamorfismo de fácies xisto verde a anfibolito e é 

representado por uma sucessão de zonas com dobras assimétricas, com vergência para oeste, separadas 

por zonas de cisalhamento dúctil ou dúctil-rúptil. 
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Na região de Espinosa e sul da Bahia, situada a norte da área, Bertoldo (1993) realizou um 

estudo do comportamento estrutural das rochas do embasamento e da cobertura (supergrupos São 

Francisco e Espinhaço). Esse autor reconheceu na região dois domínios estruturais designados de 

“Norte” e “Sul”, separados com base na intensidade da deformação. No domínio Norte a deformação 

das rochas do embasamento foi menos intensa, com características mais rúpteis e marcadas por 

falhamentos transcorrentes. No domínio Sul, a deformação é mais intensa e apresenta um 

comportamento dúctil-rúptil. As rochas do embasamento mostram-se estruturalmente concordantes às 

supracrustais do Supergrupo Espinhaço e encontram-se empurradas para oeste, sobre as rochas da 

cobertura. O empurrão das rochas do embasamento sobre as rochas da cobertura no domínio Sul, 

corresponde a um típico sistema de empurrão sobre rampas oblíquas, onde se associa falhas de rejeito 

direcional como a falha de Santo Onofre. Dessa maneira Bertoldo (1993) interpreta a falha de Santo 

Onofre como uma falha normal invertida com movimento reverso para oeste.   

No âmbito da área pesquisada, Drumond et al. (1980) assinalam um grande acidente tectônico 

que atravessa toda a área, onde se tem um grande falhamento N-S, caracterizando a falha de Santo 

Onofre. Esses autores interpretam-na como uma falha de rejeito reverso para oeste, justapondo rochas 

da unidade média com a unidade superior do Supergrupo Espinhaço. A causa desse falhamento foi 

atribuída a acomodações das estruturas durante oscilações verticais e soerguimento da área cratônica. 

Em adição os autores também citam outro tipo de falhamento, resultante da reativação dos 

lineamentos estruturais impressos na associação gnáissico-migmatítica. 

 Já Knauer et al. (2007) apresentam a falha de Santo Onofre como uma falha normal, com 

bloco baixo a leste, limitando rochas do Supergrupo Espinhaço com aquelas do Grupo Macaúbas. Os 

autores interpretam que esta falha possa representar a retomada do movimento de antigos planos de 

falha/zonas de cisalhamento dúctil de caráter transcorrente. Uma evidência para essa hipótese seria a 

presença de dobras, com eixos verticais, principalmente nos metassedimentos do Grupo Macaúbas. 

Na região também são encontrados dobramentos em grande escala, responsáveis pela 

estruturação do relevo e dobramentos apertados, com eixos posicionados em geral NE-SW a NNE-

SSW (Drumond et al. 1980, Knauer et al. 2007). Esses autores descrevem ainda uma foliação 

cataclástica que é concordante com a estruturação geral das rochas do Supergrupo Espinhaço. Os 

lineamentos estruturais referentes a essas estruturas são bem caracterizados em fotografia aérea. 

 

2.5  – EVOLUÇÃO GEOLÓGICA 

A evolução do Supergrupo Espinhaço é mais bem conhecida nos domínios fisiográficos do 

Espinhaço Setentrional e Meridional. O setor setentrional foi investigado por Danderfer (2000) que 

define a evolução da bacia Espinhaço de forma descontínua e policíclica ao longo do Paleo e 

Mesoproterozóico; uma revisão estratigráfica foi apresentada por Danderfer & Dardenne (2002); Já 
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Danderfer et al. (2009) definem algumas idades importantes relacionadas com eventos formadores de 

bacia. Na porção meridional, estudada de longa data por inúmeros autores, é atualmente vista como o 

preenchimento de dois riftes superpostos seguidos do desenvolvimento de uma bacia intracontinental 

do tipo sag (por exemplo, Dussin & Dussin 1995, Martins-Neto 2000 e Chemale et al. 2012).  

Como o modelo para a evolução tectono-sedimentar da bacia Espinhaço na Bahia é diferente 

da sua porção mineira, tais regiões serão tratadas separadamente. Entretanto, este trabalho não 

apresenta descrições detalhadas sobre a estratigrafia, fácies sedimentares e estruturas destes 

segmentos. Ao final será apresentado o modelo para a evolução do orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. 

 

2.5.1  – Evolução do Espinhaço Setentrional 

De acordo com Danderfer & Dardenne (2002) a bacia Espinhaço, no seu âmbito setentrional, é 

marcada por oito sintemas (Algodão, São Simão, Sapiranga, Pajeú, Bom Retiro, São Marcos, Sítio 

Novo e Santo Onofre), que equivalem a unidades limitadas por discordâncias ou descontinuidades 

estratigráficas de extensão regional na bacia. Esses sintemas, através do registro estratigráfico e 

geocronológico, indicam que a bacia Espinhaço evoluiu em seis eventos distintos (Danderfer et al. 

2009; Figura 2.6), que serão descritos a seguir: 

O Evento I (1,8-1,7 Ga) compreende dois rifteamentos superpostos, representado pelos 

sintemas Algodão e Sapiranga além de um magmatismo ácido intracontinental intesposto a eles 

(Sintema São Simão). Danderfer et al. (2009) obtém uma idade de 1,73 Ga em zircão através do 

método U-Pb SHRIMP para este magmatismo. Na ausência de dados geocronológicos para as duas 

unidades limitadas por discordâncias o autor sugere que a deposição do Sintema Algodão ocorreu mais 

cedo na fase rifte, enquanto um evento de rifteamento pós 1,73 Ga deu origem ao Sintema Sapiranga. 

O autor ressalta também que até o presente não é possível afirmar se essas etapas de rifteamento 

correspondem a várias atividades tectônicas espaçadas, ou a diversos pulsos de um único evento 

tectônico.  

Depois de um longo período de não deposição e de uma profunda erosão ocorreu outra fase de 

rifteamento materizalizada pela sucessão vulcano sedimentar do Sintema Pajeú. As datações 

geocronológicas U-Pb SHRIMP em zircão efetuadas nas rochas vulcânicas do rifte Pajeú (Formação 

Bomba) apresentaram valores em torno de 1,57 Ga (Danderfer et al. 2009). Destaca-se que não há 

unidades equivalentes no Espinhaço Meridional para tal evento. 

O Evento III é representado pela deposição do Sintema Bom Retiro. Por se tratar de depósitos 

arenosos de origem eólica, contrastando com as dos sintemas inferiores, Danderfer (2002) propõe que 

esta unidade represente o preenchimento de uma fase termal do rifte Pajeú, com preenchimento sob 

baixa taxa de subsidência e sem movimentos tectônicos significativos associados. A unidade pode ser 
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correlacionada com a formação Mangabeira, na Chapada Diamantina, onde se encontram intrusivas 

máficas de idade 1,51 Ga (Babinski et al. 1999). 

 
Figura 2.6: Empilhamento estratigráfico do Espinhaço Setentrional (modificado de Danderfer 2009). 

 

O Evento IV foi responsável pela deposição do Sintema São Marcos que preenche outra 

sinéclise intracontinental, originada durante um evento de subsidência passiva. Não há dados 

geocronológicos para essa unidade até o momento.  

O Evento V é evidenciado pela deposição do Sintema Sítio Novo. A natureza clástica de seus 

sedimentos sugere o preenchimento de um rifte assimétrico, tendo a falha de Santo Onofre como borda 

de falha principal da bacia (Danderfer & Dardenne 2002). Com base em correlações e idades de 

intrusivas máficas e estromatólitos que ocorrem na Chapada Diamantina, Danderfer (2000) interpreta 

o desenvolvimento des rifteamento ao final do Mesoproterozóico, entre 1,2 e 1,0 Ga (Esteniano). 

O último evento de preenchimento da bacia é assinalado pela sucessão siliciclástica do 

Sintema Santo Onofre. Sua assinatura sedimentar é compatível com o desenvolvimento de uma bacia 
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transtrativa. Na sua continuação meridional, o rifte Santo Onofre é representado pelo rifte Macaúbas, 

onde foram depositados os sedimentos do Grupo Macaúbas (Shobbenhaus 1996; Danderfer 2000). 

Idades de zircão detrítico entre 1.0 e 0.9 Ga foram encontradas nos sedimentos dessa unidade 

(Pedrosa-Soares et al. 2000). 

 

2.5.1  – Evolução do Espinhaço Meridional 

O desenvolvimento dos conhecimentos da estratigrafia da serra do Espinhaço Meridional foi 

compilada por diversos trabalhos, dentre os quais se destacam Pflug (1968), Schöll & Fogaça (1979), 

Dossin et al. (1984), Almeida-Abreu (1993) onde foram definidas e caracterizadas nove formações, 

designadas da base para o topo de Bandeirinha, São João da Chapada, Sopa-Brumadinho e Galho do 

Miguel além de Santa Rita, Córrego dos Borges, Córrego Bandeira, Córrego Pereira e Rio Pardo 

Grande, incluídas no Grupo Conselheiro Mata (Figura 2.7). 

Tendo por base os dados geocronológicos de Chemale Jr. et al. (2012), a evolução do 

Espinhaço Meridional é marcada por duas grandes sucessões sedimentares (Espinhaço Inferior e 

Espinhaço Superior), separadas por uma discordância angular, abrangendo dois ciclos de 

preenchimento de bacia, a saber:  o primeiro Estateriano (1,78 a 1,70 Ga), representado por um rifte 

intracontinental; ii) o segundo Esteniano-Toniano (1,18 a 0,91 Ga), caracterizado por um rifte-sag. 

Precederam a concepção deste modelo os trabalhos de Pflug (1965), Dussin & Dussin (1995), Martins-

Neto (2000, 2009). 

Ciclo 1 – Estateriano (1,78 a 1,70 Ga): rifte intracontinental 

 Esse ciclo engloba uma fase de sedimentação rifte, predominantemente continental (leques 

aluviais, sedimentos fluviais, lacustres e eólicos), representado pelas formações Bandeirinha e São 

João da Chapada. Chemale Jr. et al. (2012) dataram pelo método U-Pb em zircões detríticos dessas 

formações e sugeriram que elas tenham sido depositadas durante o Estateriano (1.68 a 1.80 Ga). Os 

plútons graníticos subalcalinos São Timóteo (na Bahia) e Borrachudos (em Minas Gerais) constituem 

representantes plutônicos dessa fase, intrusivos no embasamento do rifte. Idades U/Pb obtidas nessas 

rochas apresentam valores em torno de 1,75 Ga (Dossin et al. 1993, Pimentel et al. 1994, Fernandes et 

al. 2000, Silva et al. 2002). 

Ciclo 2 - Esteniano-Toniano (1.18 a 0.91 Ga): Rifte-Sag 

O segundo ciclo é marcado por várias fases de sedimentação, cujo processo inicial de 

subsidência ocorreu por implantação de um rifte, com a deposição da Formação Sopa-Brumadinho. As 

idades U-Pb em zircões detríticos e magmáticos apresentadas por Chemale Jr. et al. (2012) apresentam 

valores com pico em 1192 Ma. 



Contribuições às Ciências da Terra, 172p. 

 

 49 

Após o término deste rifteamento, ocorreu um esfriamento crustal que deu origem a uma bacia 

termo-flexural. Ela foi preenchida por uma sedimentação marinha, marcando sua fase transicional 

(Martins-Neto 2000). Encontra-se limitada na base por uma superfície transgressiva e no topo por uma 

superfície de transgressão máxima. Esse período é marcado por taxas relativamente baixas de 

subsidência e representado pela deposição dos sedimentos da Formação Galho do Miguel. Chemale Jr. 

et al. (2012) obtiveram idades mais jovens em zircões detríticos de 1862 Ma. 

 Por fim, ocorreu uma sedimentação em ambiente marinho raso a plataformal controlada por 

ciclos transgressivos e regressivos, registrando a fase flexural da bacia (Martins-Neto 2000). É 

representada pela deposição do Grupo Conselheiro Mata com idade mínima de deposição de 1329 Ma 

Chemale Jr. et al. (2012). 

 
Figura 2.7: Empilhamento estratigráfico do Espinhaço Meridional (modificado de Chemale et al. 2012). 
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2.5.2  – Evolução do Orógeno Araçuaí 

 O orógeno Araçuaí-Congo Ocidental que engloba o orógeno Araçuaí no sudeste do Brasil e a 

faixa Oeste Congolesa no sudoeste da África foi desenvolvido durante a fusão do supercontinente 

Gondwana, durante o fechamento do oceano Adamastor ao final do Neoproterozóico (período 

Ediacariano; Pedrosa-Soares et al. 2001, Alkmim et al. 2006). Neste cenário, o orógeno Araçuaí-

Congo Ocidental se desenvolveu de forma confinada entre os crátons São Francisco e Congo 

(Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000). 

Para Alkmim et al. (2006) a evolução do orógeno pode ser contada através de cinco estágios 

evolutivos principais, que são: a) formação da bacia Macaúbas; b) convergência inicial; c) etapa 

colisional; d) escape lateral da porção sul; e v) colapso gravitacional.  

A bacia Macaúbas se formou a partir de uma fase rifte que teve lugar no Paleocontinente São 

Francisco-Congo, em torno de 880 Ma (Silva et al. 2008). Posteriormente, a bacia evoluiria para duas 

margens passivas conectadas pelo que viria ser a ponte cratônica Bahia-Gabão (Alkmim et al. 2006 

apud Porada 1989). As margens passivas hospedariam todas as unidades hoje encontradas nas faixas 

Araçuaí e Oeste-Congolesa. 

As margens passivas estariam ainda conectadas a pelo menos quatro riftes interiores que 

desempenharam um importante papel, tanto na abertura quanto no fechamento da bacia Macaúbas. No 

domínio São Francisco, localiza-se os aulacógenos de Pirapora (Cruz & Alkmim 2006) e Paramirim 

(Shobbenhaus 1996, Danderfer 2000); no domínio Congo, tem-se o aulacógeno Sangha ou bacia de 

Comba (Trompette 1994). 

Após a configuração da bacia Macaúbas, a crosta oceânica produzida entraria em subducção. 

Segundo Alkmim et al. (2006), a convergência das margens opostas da bacia Macaúbas levou a 

formação do orógeno, onde os crátons do São Francisco e do Congo se aproximariam por rotações no 

sentido contrário (Figura 2.8), semelhante um quebra nozes, comprimindo a bacia e levando ao 

consumo da sua litosfera oceânica. 

 No intervalo compreendido entre 580 e 560 Ma possivelmente, ocorreu a fase colisional 

principal, a qual ocasionou a propagação de frentes de empurrão para as zonas cratônicas, bem como o 

soerguimento de cadeia montanhosa (Pedrosa Soares et al. 2001, Pedrosa Soares et al. 2007). Neste 

estágio foram originados os granitos do tipo S, ou seja, que representam fusão parcial de protólitos 

sedimentares aluminosos (Pedrosa-Soares et al. 2007). 

 O estágio final da evolução do orógeno Araçuaí é marcado através de uma relação entre o 

colapso orogenético e o magmatismo pós-colisional. Segundo Alkmim et al. (2006) o colapso pode ter 

originado uma atividade ígnea, em virtude de uma descompressão e uma fusão parcial em níveis 

crustais médios a rasos. 
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Figura 2.8: A tectônica ‘’quebra nozes’’ como um modelo evolutivo do orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. a) A 

bacia Macaúbas, precursora do orógeno; b) Fase de convergência inicial das margens da bacia Macaúbas; c) 

Figura esquemática dos estágios colisional e do, d) colapso gravitacional, após escape lateral da porção sul do 

orógeno, por volta de 500 Ma. Adaptado de Alkmim et al. (2007). 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE ESTRATIGRÁFICA 

3.1  – APRESENTAÇÃO 

Uma análise estratigráfica foi realizada com o objetivo de compreender os processos 

formadores e a distribuição espacial das fácies sedimentares e vulcânicas aflorantes bem como a 

evolução do empilhamento estratigráfico da área. Para a reconstrução desse arcabouço seguiu-se a 

base metodológica utilizada por Danderfer (2000) para dividir a estratigrafia do Espinhaço 

Setentrional em sequências limitadas por descontinuidades estratigráficas ou discordâncias; cada 

unidade assim reconhecida define um sintema, termo aceito no Guia Estratigráfico Internacional 

(Salvador 1994). Em alguns casos, os sintemas foram subdivididos em unidades menores 

cartografáveis, denominados informalmente de membros. 

A delimitação de tais unidades e também suas subdivisões fundamentou-se no estudo de fácies 

e associações de fácies (variações verticais, laterais e de processos sedimentares) presentes ao longo 

do segmento estudado, tomando-se por base as unidades informais mapeadas por Drumond et al. 

(1980). Em princípio, procurou-se tratar de forma informal os sintemas e os membros, já que há 

controvérsias dos diversos autores no que concerne à divisão, nomenclatura, idade e relações de 

contato entre as unidades estratigráficas. No capítulo 6 será apresentada uma proposta para a 

formalização dessas unidades, considerando os trabalhos regionais e utilizando o Guia Estratigráfico 

Internacional de base.  

No presente trabalho foram discernidas três discordâncias ou descontinuidades estratigráficas 

principais, que serão designadas pela simbologia D1, D2 e D3 de acordo com sua ordem cronológica 

relativa. Com base na definição de tais discordâncias, foram reconhecidas na área três unidades 

limitadas por discordâncias que correspondem da base para o topo, aos sintemas A, B e C. O sintema 

A foi subdividido nos membros A1 e A2; o mapa da Figura 3.1 mostra essas unidades, bem como a 

localização dos perfis sedimentares estudados. Nos segmentos setentrional e meridional da zona 

triangular de Monte Azul (ZTMA), bem como na zona de estrangulamento de Mato Verde (ZEMV) 

foram construídos oito perfis colunares, indicados pelas letras ‘’N’’ e ‘’S’’, respectivamente, e os 

índices numéricos de 1 a 4, os quais indicam a localização dos mesmos, sempre de norte para sul 

(Figura 3.2).  

De modo geral, as rochas presentes na área são compostas por metaconglomerados 

intercalados por volumes subordinados de metarenito e metapelito, que em direção ao topo passam 

para um pacote de metavulcânicas e vulcanoclásticas. Estratigraficamente acima ocorre um pacote de 

metarenitos puros e homogêneos. De maneira geral as estruturas sedimentares das rochas em cada um 
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dos três sintemas identificados estão bem preservadas. Contudo em lâmina delgada observam-se 

evidências de um metamorfismo fraco. A fim de priorizar a classificação da rocha com base nas suas 

características sedimentares optou-se pela supressão do prefixo “meta”. Não obstante, a caracterização 

do metamorfismo imposto ao pacote de rochas da ZTMA será feita de modo particular no capítulo 4. 

O sintema A, base do pacote estratigráfico, é representado pela sequência vulcano-sedimentar 

que ocorre na margem ocidental da serra, em contato com as rochas do complexo gnáissico-

migmatítico. Tal unidade se estende desde o extremo nordeste da área, acunhando daí para o centro da 

ZTMA, onde a unidade superior (sintema C) faz contato com as rochas do embasamento. Na porção 

sul, a sequência reaparece balizando a serra e constituindo uma faixa mais estreita. De modo geral o 

sintema A é constituído por rochas predominantemente siliciclásticas, com conglomerados, arenitos e 

pelitos formando o seu arcabouço principal, além de um importante pacote de rochas vulcânicas e 

vulcanoclásticas no topo da sequência.  

 As rochas desta unidade materializam uma faixa com largura inferior a 2,5 km, posicionada ao 

longo da encosta ocidental da serra Geral e margeada a leste por rochas do embasamento cristalino. 

No segmento setentrional, a faixa é mais extensa sendo moldada por vales profundos ou relevo 

colinoso, com topos arredondados e alongados segundo a estruturação da serra. Na faixa sul os 

afloramentos passam a ser menos comuns e mais espaçados, sendo observados principalmente no 

fundo de vales. 

 No presente estudo, o sintema A é limitado pelas superfícies de discordâncias D1, inferior, e 

D2, superior. A primeira marca o contato dessa unidade com as rochas do complexo gnáissico-

migmatítico. No segmento setentrional, as rochas do sintema A não apresentam uma deformação 

significativa e o contato destas com as rochas do embasamento é aqui interpretado como sendo por 

uma falha normal invertida (ver capítulo 4). Já no setor meridional, onde as rochas apresentam uma 

deformação mais proeminente, o contato é feito por uma zona de cisalhamento rúptil-dúctil. Por sua 

vez o limite superior é definido na forma de uma descontinuidade estratigráfica (superfície D2), em 

contato brusco com rochas siliciclásticas do sintema B. 

 De acordo com as características sedimentares próprias, o sintema A foi dividido em dois 

membros cartografáveis na escala deste projeto, cada qual com características sedimentares afins e 

naturezas distintas. Da base para o topo, são eles: A1, constituído de metaconglomerados e arenitos, 

com estratificações cruzadas, e pelitos subordinados; e A2, dominado em geral por rochas vulcânicas e 

vulcanoclásticas. Em cada membro foi possível identificar e caracterizar variações faciológicas, tanto 

verticais como laterais. 

Posicionadas imediatamente acima das rochas do sintema A, tem-se o sintema B, que é 

constituído por uma sequência siliciclástica essencialmente arenosa. No segmento setentrional, essa 

unidade aflora em três megalentes descontínuas, alinhadas na direção NNW (Figura 3.1). Já na porção 
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sul, compõe uma faixa contínua, assim como as exposições mais significativas, tanto em volume, 

como em grau de preservação. 

 

 
Figura 3.1: Mapa geológico simplificado da área (modificado de Drumond et al. 1980 e Knauer et al. 2007, com 

base em novos levantamentos de campo), com localização das colunas estratigráficas levantadas. ZTMA: zona 

triangular de Monte Azul; ZEMV: zona de estrangulamento de Mato Verde. 

 

ZTMA 

ZEMV 
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Figura 3.2: Colunas estratigráficas esquemáticas construídas ao longo do segmento setentrional e meridional da 

área, mostrando as variações de espessura dos sintemas e membros descritos neste trabalho. 

 

De modo geral o sintema B caracteriza uma sucessão monótona constituída apenas de quartzo-

arenitos puros bem selecionados, com elevado grau de maturidade e frequentes estratificações 
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cruzadas de grande porte a gigantes. Tais características são muito distintas daquelas apresentadas 

pelas unidades do sintema A e possivelmente, indicam condições especiais na origem desses 

depósitos. 

Em termos geomorfológicos, via de regra estes arenitos formam escarpas abruptas que se 

destacam na topografia, devido à maior resistência ao intemperismo dessas rochas em relação às 

adjacentes. Essa diferença é bem marcada em imagem de satélite, o que auxiliou na sua distinção de 

outras unidades. No segmento setentrional, os contatos do sintema B com a unidade sotoposta 

(sintema C) é marcado por uma discordância erosiva e angular. Algumas falhas de direção NNE 

provocam pequenos deslocamentos entre essas unidades, da ordem de algumas dezenas a centenas de 

metros. 

De modo geral, as rochas do sintema B não exibem altas magnitudes de deformação, sendo 

que as rochas pertencentes à porção norte apresentam-se mais deformadas que as da porção sul. 

Apesar disso, mesmo no segmento mais deformado é possível identificar estruturas sedimentares bem 

preservadas. 

 Por último tem-se o sintema C, utilizado neste trabalho para englobar toda a sequência 

estratigráfica superior do Espinhaço Central, posicionada em discordância sobre o sintema B. Como o 

foco desta dissertação é o estudo da sequência basal da bacia, essa unidade será abordada de maneira 

concisa neste trabalho, uma vez que não existem dados suficientes para discorrer sobre ela no 

presente. Dessa forma, a descrição de suas litofácies se baseou apenas nas observações de campo, não 

sendo caracterizadas petrograficamente. 

De modo geral o sintema C é representado por uma sequência siliciclástica, com predomínio 

de arenitos com seixos esparsos e raras intercalações de siltitos. Nos perfis sedimentares, o sintema C 

foi representado de forma esquemática, ou seja, com a espessura mínima presente no topo de cada 

perfil construído. 

 

3.2  – CARACTERIZAÇÃO DE FÁCIES E PROCESSOS SEDIMENTARES 

 A partir do estudo petrográfico e da análise estratigráfica dos dados de campo e das seções 

levantadas, foi possível caracterizar diferentes litofácies e os respectivos processos sedimentares 

responsáveis pela deposição das mesmas. O posicionamento correto dessas unidades foi auxiliado 

através da análise estrutural que será discutida no capítulo 4. 

Algumas considerações importantes devem ser feitas previamente à caracterização das 

litofácies presentes em cada sintema. Como já referido anteriormente, o sintema A, dentre os demais 

sintemas estudados, é o que exibe a maior diversidade faciológica. Sendo assim, as litofácies descritas 

para este sintema foram representadas de forma esquemática em cada perfil descrito, visando a melhor 
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caracterização das mesmas. Por sua vez, as rochas vulcânicas e vulcanoclásticas apresentam uma 

ampla variação faciológica, tanto vertical como lateral, o que dificulta uma compreensão maior da 

sucessão estratigráfica dessas rochas. Além disso, devido à homogeneidade de alguns litotipos foi 

necessário o estudo petrográfico para o reconhecimento de algumas litofácies. 

Para a denominação e descrição das fácies ocorrentes na área foi utilizado como base o 

sistema de código elaborados por Miall (1978 e 1996), adaptado para as características específicas 

locais (Com base nas características texturais e composicionais, nas estruturas sedimentares, na 

geometria das camadas e nos estudos petrográficos, foi possível individualizar vinte e três litofácies 

dentro do arcabouço investigado, descritas a seguir. 

Conglomerado clasto suportado maciço (Gcm): localiza-se na porção inferior do membro A1, 

diretamente sobre as rochas do embasamento cristalino. Essa litofácies é a mais abundante entre os 

conglomerados e ocorre em maior volume no segmento setentrional da ZTMA (Perfis N1, N2 e N3), 

na forma de corpos desorganizados, com espessuras decamétricas e exibindo grande continuidade 

lateral. Na porção sul ocorre de forma subordinada, configurando camadas métricas (Perfil S2). O 

perfil N1, levantado na localidade de Panelas, apresenta a melhor exposição desta litofácies conforme 

mostrado na Figura 3.3. 

Constitui um conglomerado polimítico clasto-suportado, subordinadamente matriz suportado, 

composto por clastos de composição variada como granito, gnaisse, migmatitos além de raros clastos 

de rocha máfica e quartzo de veio (Figura 3.3a). O tamanho desses clastos também é bastante 

diversificado; varia de grânulos a blocos com mais de 70 cm de diâmetro, todavia predominam seixos 

cujo tamanho varia de 10 a 20 cm de diâmetro (Figura 3.3b). Os clastos apresentam índices de 

esfericidade e arredondamento moderados a altos (Figura 3.4a), sendo menos comuns os depósitos à 

base de clastos subangulosos; estes ocorrem, principalmente, próximos ao contato com as rochas do 

embasamento (Figura 3.4b). A matriz é constituída por um material muito fino, na fração silte-argila e 

de coloração cinza-esverdeada (Figura 3.4c). Em geral, a distribuição dos clastos na matriz é caótica, 

exceto quando ela se encontra foliada. Neste caso os clastos adquirem uma incipiente orientação 

segundo a foliação da rocha. Em alguns pontos os conglomerados da litofácies Gcm revelam uma 

estratificação grosseira (Figura 3.4d). 
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Quadro 3.1). 

Com base nas características texturais e composicionais, nas estruturas sedimentares, na 

geometria das camadas e nos estudos petrográficos, foi possível individualizar vinte e três litofácies 

dentro do arcabouço investigado, descritas a seguir. 

Conglomerado clasto suportado maciço (Gcm): localiza-se na porção inferior do membro A1, 

diretamente sobre as rochas do embasamento cristalino. Essa litofácies é a mais abundante entre os 

conglomerados e ocorre em maior volume no segmento setentrional da ZTMA (Perfis N1, N2 e N3), 

na forma de corpos desorganizados, com espessuras decamétricas e exibindo grande continuidade 

lateral. Na porção sul ocorre de forma subordinada, configurando camadas métricas (Perfil S2). O 

perfil N1, levantado na localidade de Panelas, apresenta a melhor exposição desta litofácies conforme 

mostrado na Figura 3.3. 

Constitui um conglomerado polimítico clasto-suportado, subordinadamente matriz suportado, 

composto por clastos de composição variada como granito, gnaisse, migmatitos além de raros clastos 

de rocha máfica e quartzo de veio (Figura 3.3a). O tamanho desses clastos também é bastante 

diversificado; varia de grânulos a blocos com mais de 70 cm de diâmetro, todavia predominam seixos 

cujo tamanho varia de 10 a 20 cm de diâmetro (Figura 3.3b). Os clastos apresentam índices de 

esfericidade e arredondamento moderados a altos (Figura 3.4a), sendo menos comuns os depósitos à 

base de clastos subangulosos; estes ocorrem, principalmente, próximos ao contato com as rochas do 

embasamento (Figura 3.4b). A matriz é constituída por um material muito fino, na fração silte-argila e 

de coloração cinza-esverdeada (Figura 3.4c). Em geral, a distribuição dos clastos na matriz é caótica, 

exceto quando ela se encontra foliada. Neste caso os clastos adquirem uma incipiente orientação 

segundo a foliação da rocha. Em alguns pontos os conglomerados da litofácies Gcm revelam uma 

estratificação grosseira (Figura 3.4d). 
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Quadro 3.1: Litofácies sedimentares descritas para as unidades litofaciológicas da área estudada. 

Código Litofácies 

Litofácies de granulação grossa 

Gseh Camadas de conglomerado e arenito epiclásticos, com estratificação horizontal 

Gem Conglomerado epiclástico maciço 

Gp Conglomerado matriz suportado, com estratificação cruzada tabular 

Gmm Conglomerado matriz suportado maciço 

GSFg Camadas de conglomerado, arenito e pelito gradados 

Gmd 
Conglomerado polimítico suportado por matriz arenosa, desorganizado; às vezes seixos 

imbricados 

Gcm Conglomerado clasto suportado maciço, com matriz na fração silte/argila e areia fina 

Litofácies arenosa 

Sst Arenito seixoso com estratificação cruzada acanalada 

Ssp Arenito seixoso com estratificação cruzada tabular 

Ssm Arenito seixoso maciço 

Se(ch) Arenito epiclástico cimentado por chert  

Sem Arenito epiclástico maciço 

Spe Arenito com estratificação cruzada de grande porte 

Sp Arenito  com estratificação cruzada planar  

Sh Arenito com laminação horizontal 

SFm Arenito com seixos esparsos e pelito finamente acamadados, maciços 

St Arenito com estratificação cruzada acanalada 

Litofácies de granulação fina 

SF Arenito com seixos esparsos e pelito finamente acamadados 

Litofácies de rocha vulcânica e vulcanoclástica 

Bv Brecha vulcânica autoclástica 

I Ignimbrito (lapilitos, tufos líticos e tufos lapilíticos) 

Rp Riolito porfirítico 

Dp Dacito porfirítico 

Pm Peperito maciço 
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Figura 3.3: Coluna esquemática do sintema A do perfil N1, com destaque para a litofácies Gcm. a) 

Conglomerado polimítico da litofácies Gcm (Ponto MA-181). b) Clastos de tamanhos variados (Ponto MA-313). 

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 3.4: a) Conglomerado com clastos arredondados de rocha cristalina (do complexo gnáissico-migmatítico; 

ponto MA-314). b) Conglomerado com clastos mais angulosos, situados próximos ao contato com o 

embasamento (Ponto MA-23). c) Clastos alongados, grosso modo segundo a foliação principal. A seta em 

amarelo indica a matriz silto-argilosa envolvendo os clastos (Ponto MA- 182). d) Conglomerado clasto 

suportado com estratificação grosseira incipiente (Ponto MA-229). 

 

Microscopicamente, a matriz deste conglomerado é composta por quartzo de granulometria 

fina, opacos e mica branca, cuja orientação preferencial planar é responsável pela foliação da rocha 

(Figura 3.5a). Os fragmentos são compostos predominantemente por rochas ígneas (Figura 3.5b). Os 

opacos associam-se a esta matriz e se encontram idiomorfos, provavelmente constitui-se de magnetita 

(Figura 3.5c). Observam-se também cristais de carbonato preenchendo algumas microfraturas (Figura 

3.5d). Minerais menores são turmalina e zircão. 

Interpretação: A deposição desta litofácies é atribuída a processos de fluxos gravitacionais não 

coesivos de sedimentos (Lowe 1982). As características que evidenciam essa origem são: textura mal 

selecionada; ausência de estruturas trativas tais como, estratificações ou superfícies erosivas internas; 

ausência de clastos imbricados.  

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 3.5: Fotomicrografias da litofácies Gcm (Ponto MA-23). a) Conglomerado suportado pelos clastos com a 

matriz sericítica envolvendo os fragmentos. b) Fragmentos de rochas ígneas com sericita intergranular. c) 

Minerais opacos idiomorfos na matriz da rocha. d) Microfraturas preenchidas por carbonato, dispostas 

concordantes à foliação. 

 

Conglomerado suportado por matriz arenosa, desorganizado (Gmd): foi identificada no membro 

A1, sotoposta à litofácies Gcm. Essa litofácies ocorre somente no segmento norte da ZTMA (Perfis 

N1, N2, N3) na forma de camadas com espessura decamétrica. As principais diferenças em relação à 

litofácies Gcm são: (i) a presença de matriz arenosa; (ii) a geometria externa das camadas. A coluna 

estratigráfica que melhor caracteriza essa litofácies é a N2 (Figura 3.6). 

Caracteriza-se por um conglomerado polimítico matriz a clasto suportado, composto por 

clastos de gnaisse, granitóide, arenito e quartzo, com intercalações frequentes de arenitos (Figura 

3.6c). Os clastos apresentam dimensões que variam de 5 a 80 cm e apresentam-se frequentemente 

oblatos (Figura 3.6b). O grau de arredondamento nos mesmos é moderado a alto. Localmente, algumas 

camadas revelam uma organização interna definida pela imbricação de seixos (Figura 3.6a). De modo 

particular, a geometria das camadas é lenticular-amalgamada, revelando um arcabouço organizado, 

com uma tênue gradação inversa. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 3.6: Coluna esquemática do sintema A do perfil N2 com destaque para a litofácies Gmd. a) 

Conglomerado matriz suportado com imbricamento de seixos (Ponto MA-123). b) Conglomerado clasto 

suportado com matacão de arenito (Ponto MA-125). c) Intercalação de arenito da fácies Spe em meio ao 

conglomerado Gmd. As setas em amarelo mostram os clastos de arenito (Ponto MA-128). 

 

c) 

b) 

a) 
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 Em seção delgada a matriz deste conglomerado foi classificada como subarcósio segundo Folk 

(1968). Este arenito apresenta um considerável teor de argila sericitizada (10%) constituindo sua 

matriz; é pobremente selecionado e textural e composicionalmente imaturo (Figura 3.7a, b). Os 

constituintes maiores são subangulosos a subarredondados, apresentam granulometria fina a grossa (8 

mm) e são formados predominantemente por quartzo (70%, mono e policristalino) e, com menor 

volume, feldspatos (15%, feldspato potássico e plagioclásio). Minerais acessórios (5%) como zircão e 

turmalina são encontrados dispersos na rocha. 

Interpretação: As características descritivas da litofácies Gmd sugerem uma deposição por meio de 

fluxo sedimentar gravitacionalmente induzido, com peculiaridades de um fluxo de detritos coesivo 

(Nemec & Steel 1984). Segundo Lowe (1982), fluxos de detritos coesivos apresentam comportamento 

plástico devido à baixa viscosidade e o movimento interno é mais laminar que turbulento. Os 

depósitos tendem a apresentar aspecto maciço quando a viscosidade é alta. Em contrapartida a 

presença de imbricamento de seixos indica uma baixa viscosidade. No caso, a matriz apresentou 

resistência coesiva e flutuabilidade suficiente para suportar partículas, como matacões e calhaus. 

 

 
Figura 3.7: Fotomicrografias da matriz do conglomerado Gmd. a) Matriz quartzo-feldspática com grãos 

xenomorfos de quartzo (Ponto MA-123). b) Argilominerais intergranulares indicados pela seta amarela (Ponto 

MA-125). Pl: Plagioclástio; Qz: Quartzo. 

 

Conglomerado, arenito e pelito gradados (GSFg): foi identificada no membro A1 e se restringe 

exclusivamente ao segmento meridional da ZTMA e à ZEMV (Perfis S2, S3, S4) com camadas 

tabulares de espessuras variáveis, submétricas a métricas. O perfil colunar que melhor caracteriza esta 

litofácies é o perfil S4 (Figura 3.8), situado na rodovia MG-625, que liga Mato Verde a Montezuma. 

São compostas pela sucessão de três camadas de litotipos distintos frequentemente gradados, a 

saber: conglomerado matriz suportado polimítico, arenito maciço com seixos isolados e pelito (Figura 

3.8a). Eventualmente, há a variação na sucessão e na espessura dessas camadas, de centímetros a 

decímetros. Os conglomerados são matriz-suportados, apresentam seixos de 3 a 15 cm, na maioria 

a) b) 
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subangulosos, constituídos por rochas graníticas, arenito e quartzo de veio. Estes seixos estão 

distribuídos na matriz quartzo-feldspática, ora de forma caótica, ora organizados ao longo dos planos 

de estratificação, mostrando algumas vezes gradação normal e gradação inversa subordinada. As 

camadas arenosas apresentam granulometria grossa, mal selecionamento e presença de seixos isolados 

de quartzo de veio e subordinadamente, de arenitos. Esses seixos apresentam dimensão máxima de 5 

cm, com formas  subangulares a subarredondadas. Comumente foram observadas delgadas lentes de 

pelito nestes horizontes arenosos (Figura 3.8b). As camadas pelíticas são cinza-esverdeadas, finamente 

laminadas e formam camadas contínuas com espessuras variáveis decimétricas a centimétricas. Em 

certos locais, as camadas pelíticas se apresentam intensamente deformadas, o que pode ser devido à 

diferença de reologia entre as camadas adjacentes. 

 

Figura 3.8: Coluna esquemática do sintema A do perfil S4 com destaque para a litofácies GSFg. a) Camadas de 

conglomerado (G), arenito (S) e pelito (F) gradados (Ponto MA-341). b) Horizontes pelíticos (F) com horizonte 

arenoso (S), gradados. As setas em amarelo indicam os seixos presentes no horizonte pelítico. 

 

a) 

b) 
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Foram confeccionadas lâminas delgadas das diferentes camadas da litofácies GSFg. Algumas 

delas apresentam o contato de duas camadas, como é o caso da lâmina do ponto MA-93 (Figura 3.9b). 

Nesta seção caracteriza-se a porção conglomerática, composta por quartzo, feldspato, fragmento de 

rocha ígnea (FRI), fragmento de rocha metamórfica (FRM). Estes grãos estão envoltos por uma matriz 

fina composta basicamente por mica branca e biotita. As lâminas que caracterizam a porção pelítica 

são compostas por quartzo, carbonato, epidoto e clorita o que evidencia que as rochas experimentaram 

certo metamorfismo neste local.  

 
Figura 3.9: a) Conglomerado, arenito e pelito gradados, com presença de laminação sub-horizontal. b) 

Fotomicrografia do afloramento anterior mostrando o contato do horizonte conglomerático com o arenoso. Bt: 

biotita; Qz: Quartzo. 

 

Interpretação: As características desta litofácies pobremente selecionada sugerem deposição a partir de 

fluxo de gravidade do tipo fluxo fluidificado (sediment fluidal, Lowe 1982), onde o peso do sedimento 

situa entre 40 a 80% do total da massa. A presença de horizontes arenosos estratificados e gradação 

nos níveis conglomeráticos podem estar relacionadas com um comportamento de fluido viscoso com 

movimentos internos tanto laminares quanto turbulentos. Os horizontes arenosos foram depositados 

por correntes geradas na dissipação do fluxo. As camadas pelíticas, sugerem o declínio da potência do 

fluxo e é condizente com um ambiente subaquoso. As camadas de pelito interestratificadas no arenito 

podem indicar algumas correntes no final da fase deposicional do fluxo subaquoso, o qual pode ser 

comparado, em termos de processos, às correntes de turbidez de alta densidade (Lowe 1982, 

Benvenuti 2003). 

 

Conglomerado matriz suportado maciço (Gmm): foi encontrada somente no membro A1, 

concentrada na base da litofácies Gcm e junto ao contato erosivo com rochas do embasamento. Ela 

está representada somente no perfil S3 (Figura 3.10). 

A litofácies Gmm define um conglomerado oligomítico com espessura aproximada de 30 cm; 

é suportada por uma matriz à base de arenito médio a grosso, com seleção ruim e aspecto maciço. 

a) b) 
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Dispersos nesta matriz, observa-se seixos de quartzo de veio e rochas cristalinas do embasamento; 

predominam seixos angulosos, cujas dimensões variam de 2 a 7 cm e exibem baixa esfericidade 

(Figura 3.10a). Em virtude da semelhança macroscópica da matriz desta litofácies com a litofácies 

Gmd, o estudo petrográfico da mesma não foi realizado. 

Interpretação: Essa litofácies é de difícil interpretação, já que ocorre em uma delgada camada presente 

na porção basal da litofácies Gcm. Ela pode ter sido originada por fluxo de detritos, barras 

longitudinais ou depósitos de lag (Miall 1978). O caráter anguloso da maioria dos clastos e a ausência 

de estruturas de fluxo trativo, sugerem um transporte sedimentar limitado. 

 

Conglomerado com estratificação cruzada tabular (Gp): ocorre de forma subordinada no membro 

A1, encontrada apenas no segmento sul, mais especificamente no perfil S3 (Figura 3.10). Trata-se de 

um conglomerado mal selecionado, estratificado, sustentado por matriz quartzo-feldspática, a qual 

contém quantidades variáveis de seixos dispersos na mesma. Os seixos constituem-se de quartzo, 

rocha granítica e arenito os quais apresentam reduzidos diâmetros que não ultrapassam 7cm. O grau de 

arredondamento é variado, predominando os seixos arredondados. A geometria externa das camadas é 

tabular, destacada por leitos decimétricos com estruturas sedimentares do tipo estratificação cruzada 

tangencial (Figura 3.10b).  

Em seção delgada a matriz é classificada como arcósio (Folk 1968). Trata-se de uma rocha 

mal selecionada, com maturidade elevada e granulometria fina a média. Esta matriz é constituída por 

quartzo (45%), plagioclásio (25%), fragmentos de rocha sedimentar, de rocha granítica e de quartzo 

(7%) (Figura 3.11a, b). Também ocorre mica branca (15%) dispostas em finas palhetas entre os grãos 

de quartzo e plagioclásio. Eventualmente, a mica está presente como cristais tabulares dispostos 

transversalmente a essas palhetas. Minerais opacos e zircão ocorrem como acessórios. 

Interpretação: Os sedimentos que originaram os depósitos dessa litofácies foram transportados por 

correntes trativas, onde cada grão movimenta-se individualmente ao longo do substrato (Miall 1996). 

Os grãos maiores são transportados por arrasto e rolamento, enquanto os grãos menores deslocam-se 

por saltação. Isso explica as características sedimentológicas dessa litofácies como a presença de 

seixos bem arredondados e o predomínio de clastos estáveis, como quartzo e arenito. Considerando-se 

uma profundidade constante da lâmina de água, a morfologia das formas de leito é controlada pela 

granulometria e pela velocidade do fluxo (Allen 1982). A presença de estratificação cruzada é 

ocasionada, possivelmente, por um aumento progressivo da velocidade do fluxo. 
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Figura 3.10: Coluna esquemática do sintema A no perfil S3. a) Litofácies Gmm, mostrando os clastos angulosos 

do conglomerado (Ponto MA-103). b) Estratificação cruzada tangencial presente no conglomerado da litofácies 

Gp (Ponto MA-108). c) Estratificação cruzada acanalada, típica da litofácies St (Ponto MA-109). 

 

  

 

c) 

b) 

a) 



Costa, A. F. O., 2013. Estratigrafia e tectônica da borda oeste do Espinhaço Central... 

 

 70 

 
Figura 3.11: Fotomicrografias da litofácies Gp (Lâmina MA-108). a) Conglomerado matriz suportado com 

fragmentos de arenito. b) Fragmentos de rocha ígnea e arenito. 

 

Arenito com estratificação cruzada acanalada (St): ocorre apenas em poucos afloramentos 

existentes no segmento meridional da ZTMA, no perfil S3 (Figura 3.10), associada à litofácies Gp, na 

forma de camadas lenticulares pouco espessas. Essa litofácies apresenta-se em leitos não muito bem 

definidos, acunhados, com as espessuras dos leitos variando de centimétricas a decimétricas. 

Designa um arenito mal selecionado, que varia de médio a muito grosso até 

microconglomerático, com laminação cruzada acanalada de pequeno porte (Figura 3.10c). Os grãos de 

areia são subangulares a subarredondados, com moderada esfericidade. Algumas vezes ocorrem 

grânulos e seixos de rochas graníticas e quartzo de veio, aleatórios ou dispostos ao longo da 

estratificação da rocha. A maioria dos clastos apresenta índices de arredondamento altos e tamanhos 

milimétricos a centimétricos. 

 Microscopicamente este arenito é classificado como arenito lítico feldspático (Folk 1968). 

Trata-se de uma rocha mal selecionada, com granulometria média a grossa. A rocha é composta por 

quartzo comumente recristalizado e plagioclásio. Estão presentes fragmentos de rochas graníticas e de 

quartzo policristalino, envoltos por minerais micáceos orientados que marcam a foliação da rocha. 

Minerais opacos e zircão ocorrem como acessórios. 

Interpretação: Assim como na litofácies Gp, os arenitos descritos nesta litofácies, ricos em 

estratificações cruzadas acanaladas, foram transportados e depositados possivelmente por correntes 

trativas de fluxo canalizado (Miall 1996). No entanto a menor granulometria dos sedimentos indica 

uma velocidade menor do fluxo. 

Arenito com seixos esparsos e pelito finamente acamadados, maciços (SFm): é encontrada em 

diversas partes do membro A1, contudo mais frequente no segmento meridional da ZTMA. Mostra-se 

bem visualizada no perfil S2 (Figura 3.12). Trata-se de uma fácies heterolítica, constituída por arenitos 

e pelitos, finamente acamadados (Figura 3.12a). De modo geral, materializam camadas com 

espessuras centimétricas, inferiores a 10 cm; o contato entre as camadas é quase sempre plano, às 

a) b) 
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vezes difuso. Também pode apresentar intervalos decimétricos definidos pela alternância de areia 

muito fina e de pelito. Tais características diferenciam esta litofácies da GSFg. 

Nos horizontes psamíticos predominam arenitos finos e médios esbranquiçados, ao passo que 

nas pelíticas verificam-se siltitos arenosos e argilitos, cinza-esverdeados (Figura 3.12b). 

Subordinadamente notam-se camadas delgadas de arenitos grossos a muito grossos, por vezes com 

grânulos. Esses corpos compõem sucessões variadas, ora com maior quantidade de areia, ora com 

maior contribuição pelítica. O quartzo é o constituinte principal, embora ocorram grãos de feldspato 

no arcabouço das rochas. Os níveis constituídos de arenitos exibem localmente gradação normal ou 

mais comumente, um aspecto maciço. No ponto MA-106 foi observada uma sutil estratificação 

cruzada acanalada. Os níveis pelíticos apresentam-se maciços, sem desenvolvimento aparente de 

estrutura interna. No segmento sul da ZTMA, esta litofácies se apresenta bastante deformada, 

chegando a desenvolver uma xistosidade. 

 Microscopicamente a litofácies SFm se destaca pela alternância de lâminas arenosas com 

clastos esparsos e frações micáceas (Figura 3.13a). As frações arenosas são compostas por duas 

granulometrias distintas: a primeira, constituída de grãos de quartzo finos, sericita; em algumas 

lâminas há presença de cimentação de carbonato. A segunda é constituída por grãos médios de 

quartzo, feldspato (microclina e plagioclásio), mica branca, carbonato, FRM (quartzito, granitóide), 

turmalina e opacos (Figura 3.13b). A fração pelítica é constituída predominantemente por mica branca 

que apresenta indícios de intensa deformação tectônica. A descrição detalhada dessa deformação será 

vista no capítulo 4. 

Interpretação: É provável que essa litofácies tenha sido originada pela ação de correntes carregadas de 

sedimentos que se moviam sobre o fluido mais denso que o meio deposicional, o chamado fluxo 

hiperpicnal (Chough & Orthon 1995). Os sedimentos arenosos foram depositados num fluxo de maior 

energia se comparado aos sedimentos mais finos de lama. 
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Figura 3.12: Coluna esquemática do sintema A do perfil S2, com destaque para a litofácies SFm. a) Camadas 

delgadas de arenito intercaladas com pelitos (Ponto MA-94). b) Arenito fino com lentes de pelito (verde) difusas 

(MA-303). 

 

 
Figura 3.13: Fotomicrografias da litofácies SFm. a) Horizonte de granulometria fina com mica branca 

envolvendo os grãos do arcabouço (Ponto MA-246). b) Horizonte arenoso com mineral opaco idiomorfo (Ponto 

MA-372). Opq: Mineral opaco; Qz: quartzo; Pl: plagioclásio. 

 

a) 

b) 

a) b) 
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Arenito com laminação horizontal (Sh): foi encontrada de modo subordinado na área e ocorre 

intercalada na litofácies Gmd (Perfil N1). Define corpos descontínuos com espessuras centimétricas a 

decimétricas, geometrias lenticulares de arenitos finos a grossos, moderadamente selecionados e 

compostos por quartzo e feldspato. No interior das camadas há a presença de laminação plano-paralela 

(Figura 3.14a, b) decorrente da alternância de lâminas de arenito fino com arenito grosso; a 

continuidade dos leitos não ultrapassa a extensão de 3m.  

 Microscopicamente, verifica-se que os arenitos são compostos por quartzo (70%), plagioclásio 

(15%), argila cloritizada e sericitizada (7%), zircão, rutilo, opaco e carbonato e foram classificadas 

como subarcósio (Folk 1968). Os grãos do arcabouço são subarredondados, com granulometria que 

varia de areia fina (0,2mm) a grossa (6mm), moderamente selecionada e matura (Figura 3.15a). Nota-

se uma intensa recristalização dos grãos de quartzo, o que dificultou a análise textural primária da 

rocha (Figura 3.15b). Em algumas lâminas observou-se cimentação por carbonato. 

 

 
Figura 3.14: a) Arenito com laminação horizontal intercalado no conglomerado da litofácies Gmd. b) Detalhe da 

foto anterior. (Ponto MA-325). 

 
Figura 3.15: Fotomicrografias da litofácies Sh (Lâmina MA-326). a) Arenito com cimentação por carbonato. b) 

Grãos de quartzo com extinção ondulante. A seta em amarelo indica os argilominerais intergranulares. 

 

a) b) 

a) b) 
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Interpretação: Como esta litofácies ocorre interacamadada com a litofácies Gmd, possivelmente a sua 

laminação horizontal, definida por lâminas de granulação variável, poderia ser interpretada como 

tapetes de tração resultantes de segregação originada de fluxos de alta densidade (Lowe 1982). 

Entretanto essa litofácies revela um contato brusco, tanto no topo como na base, com a litofácies Gmd 

e não uma gradação lateral. A alternativa possível é que esses depósitos seriam oriundos do 

retrabalhamento gravitacional em meio subquoso, como descrito em casos semelhantes por Nemec et 

al. (1984). 

Arenito com estratificação cruzada tabular (Sp): encontrada em volume expressivo na sucessão 

siliciclástica do membro A1, tanto na porção setentrional, quanto na meridional, seja como leitos 

lenticulares (Perfil N1) ou em camadas tabulares (Perfis N2 e S3). Também ocorre no sintema C, 

porém de forma subordinada. Constitui-se de arenitos finos a médios, moderamente selecionados, com 

grãos subangulosos a arredondados de quartzo. Localmente apresenta concentração de minerais 

pesados indicando uma tênue estratificação cruzada de baixo ângulo. Ocorre em camadas tabulares, 

com boa continuidade lateral e espessuras decimétricas a centimétricas. Tais camadas podem exibir 

conjuntos multiacamadados com estruturas interpretadas como tidal bundles (Figura 3.16a) ou 

conjuntos com estratificação cruzada tabular (Figura 3.16b). Subordinadamente foram encontradas 

lentes centimétricas desta litofácies intercaladas na fácies Gmd (Figura 3.16c). Tais camadas podem 

revelar um aspecto maciço ou mais comumente, estruturas como estratificação cruzada planar, 

levemente tangencial na base. Eventualmente, identificam-se marcas de onda, simétricas e com cristas 

retilíneas (Figura 3.16d) a pouco sinuosas, marcadas por baixa amplitude (<1 cm) e pequeno 

comprimento de onda (< 5cm). 

 A análise petrográfica desta litofácies determina arenitos subarcósios. Caracterizam-se por 

litotipos moderadamente selecionados, submaturos, compostos predominantemente por quartzo (45 a 

80% do volume total da rocha), alguns deformados e intensamente recristalizados (Figura 3.17a). Os 

grãos do arcabouço dessas rochas são angulares a subarredondados com contatos dos tipos côncavo-

convexo e suturado. Na matriz há presença de argilominerais e mica branca (Figura 3.17b). Em certos 

locais há uma maior quantidade de materiais finos compondo a rocha. 

Na lâmina MA-110 identificam-se feldspatos (30%), que compreendem feldspatos potássicos 

com as maclas de Tartan e de Calsbad e também cristais de plagioclásio, que exibem frequentemente a 

macla polissintética (Figura 3.17c). Em geral, os grãos de feldspatos estão alterados em sericita. Nesta 

lâmina também foi caracterizada fragmentos de rocha metamórfica (quartzito e granitóide) e 

pegmatitos com presença de turmalina (Figura 3.17d). A mica branca ocorre em finas palhetas em 

meio aos grãos de quartzo e feldspato com uma forte orientação preferencial. Os minerais acessórios 

correspondem a opacos, zircão e turmalina. 
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Interpretação: Os arenitos com estratificação cruzada de médio porte são originados a partir da 

alternância de fases erosionais e deposicionais e da migração de megacorrentes. Esta litofácies ocorre 

nos ambientes continental e marinho (Reineck & Singh 1980). Características como: (a) associação 

com conglomerados; (b) presença de marcas de onda simétricas; (c) imaturidade composicional, 

sugerem uma interpretação para esta litofácies a partir de fluxos oscilatórios induzidos, sobretudo, por 

ondas, embora não seja descartada a atuação localizada de correntes de marés. 

 
Figura 3.16: a) Conjuntos multiacamadados com presença de tidal bundles (Ponto MA-129); b) Estratificação 
cruzada tabular de pequeno porte (Ponto MA-206). c) Arenito Sp com geometria lenticular e estratificação 

cruzada tabular (Ponto MA-126). d) Marcas de onda simétricas com cristas retilíneas (Ponto MA-110). 

a) b) 

c) d) 
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Figura 3.17: Fotomicrografias da litofácies Sp. a) A seta em amarelo mostra sobrecrescimento em quartzo. As 

setas vermelhas indicam a presença de argilominerais na matriz desse arenito (Lâmina MA-129). b) Textura do 

arenito Sp (Lâmina MA-110). c) Feldspato com macla de Tartan (Lâmina 110). d) Fragmento de pegmatito com 

turmalina (Lâmina MA-126). Mc: Microclina; Qz: Quartzo; Pl: Plagioclásio; Tur: Turmalina. 

 

Arenito com estratificação cruzada de grande porte (Spe): ocorre nos três sintemas estudados, seja 

na forma de lentes centimétricas intercalada na litofácies Gmd (membro A1) ou como corpos 

multiacamadados de espessura métrica a decamétrica nos sintemas B e C.  

Esta litofácies é caracterizada por quartzo-arenitos cinza claro a esbranquiçado, de 

granulometria fina a média, e que, em alguns casos devido ao intemperismo, revela coloração rosa ou 

amarelada (Figura 3.18a). Em muitos locais, verifica-se uma acentuada silicificação, o que dificulta o 

reconhecimento de feições texturais primárias nesta litofácies. Como característica principal, os 

depósitos materializados por ela apresentam leitos com estratificações cruzadas que variam de grande 

porte a gigante, com bases tangenciais longas. Em termos geométricos, ocorrem formas acanaladas e 

acunhadas (Figura 3.18b). O conjunto de estratos cruzados possui cerca de 10 m de espessura, e 

individualmente, os estratos (cosets) apresentam em média 2 m (Figura 3.19a). Normalmente as 

direções dos estratos cruzados são bimodais ou polimodais, os quais indicam múltiplas direções de 

transporte sedimentar (Figura 3.19b). Internamente, as estratificações cruzadas se caracterizam por 

a) b) 

c) d) 
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mergulhos mais acentuados no topo e tangenciais em direção a base (Figura 3.19c). Em alguns locais 

há a presença de bimodalidade de grãos (Figura 3.19d) e estruturas de deslizamentos. 

 

 
Figura 3.18: a) Vista da serra de arenito puro com estratificação cruzada de grande porte (Ponto MA-229). b) 

Estratificação cruzada de grande porte (Ponto MA-361). 

 

Em lâminas delgadas observa-se que o arcabouço mineralógico é constituído quase que 

exclusivamente por quartzo (> 90%) e por uma porcentagem muito baixa de sericita, zircão e opacos. 

Segundo Folk (1968) os arenitos desta litofácies são classificados como quartzo-arenitos. A litofácies 

Spe mostrou também, em lâminas delgadas, uma extensiva recristalização dos grãos de quartzo, o que 

dificultou a análise das texturas primárias (Figura 3.20a, b). Os grãos do arcabouço apresentam-se 

subarredondados a angulares, bem selecionados e altamente maturos. Ocorrem duas gerações de 

quartzo, distinguidas pela granulometria bem diferente. Aqueles que ocorrem em finos cristais 

alternados com os grãos grossos. As dimensões médias dos grãos grossos e subarredondados estão em 

torno de 0,5 mm. Estes são monocristalinos ou policristalinos e apresentam evidências de deformação 

como uma forte extinção ondulante em alguns grãos e uma parcial recristalização dinâmica marginal 

em cristais pequenos. Os grãos finos, angulosos, mostram dimensões médias de 0,12 mm e ocorre em 

contatos poligonais. A mica branca, presente principalmente nos leitos finos, ocorre em finas palhetas 

intergranulares com uma orientação preferencial bem marcada, como visto na lâmina MA-229.  

Interpretação: Esta litofácies é interpretada como o registro de sedimentação eólica. A seleção e a 

maturidade textural elevadas, em conjunto com a presença de leitos cruzados de grande porte, 

mostrando lâminas frontais com alto ângulo, sugerem que essa litofácies seja interpretada como tendo 

sido depositada por processo eólico. Segundo Boggs (1995) o caráter bimodal, algumas vezes 

presente, é ocasionado pelo retrabalhamento seletivo da ação do vento em lâminas formadas ora por 

queda de grãos (grain fall), ora por fluxo de grãos (grain flow). De forma alternativa, pode ocorrer a 

retirada da fração de areia fina, restando a fração mais grossa, na forma de um depósito residual, o 

qual é trapeado em seguida, por uma fração novamente fina. 

a) b) 
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Figura 3.19: a) Sucessão da litofácies Spe mostrando duna sobreposta a duna (Ponto MA-349). b) Direção dos 

estratos cruzados bimodais (Ponto MA-338). c) Estratificação cruzada tangencial na base (Ponto MA-349). d) 

Detalhe da bimodalidade dos grãos. 

 

 
Figura 3.20: Fotomicrografias do quartzo-arenito da litofácies Spe. a) Recristalização intensa dos grãos de 

quartzo no segmento norte da ZTMA (Lâmina MA-229). b) Contatos suturados dos grãos de quartzo no 

segmento sul da ZTMA (Lâmina MA-348). 

 

Conglomerado epiclástico maciço (Gem): é encontrado em toda área de ocorrência do membro A2, 

na forma de corpos maciços, desorganizados e de espessura métrica (Figura 3.21a). Esta litofácies é 

constituída por conglomerados polimíticos, matriz suportados, compostos por clastos 

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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predominantemente de rochas vulcânicas, aos quais se juntam fragmentos de rochas graníticas, 

arenitos e quartzo de veio (Figura 3.21b). O arcabouço é composto por clastos de tamanhos variados 

(até 80 cm), subarredondados e pobremente selecionados. Observam-se feições de retrabalhamento 

destes clastos durante certo transporte sedimentar (Figura 3.21c; d). Os clastos estão imersos em uma 

matriz fina, constituída por quartzo, feldspato e mica branca. 

 

 
Figura 3.21: a) Vista do afloramento do conglomerado epiclástico (Ponto MA-133). b) Clastos variados de 
riolito, traquito e rocha granítica (Ponto MA-230). c) Clastos arredondados de riolito (Ponto MA-157). d) 

Clastos de rocha vulcanoclástica retrabalhados (Ponto MA-157). 

 

Análises microscópicas mostram uma rocha com matriz de granulometria fina, constituída por 

quartzo, feldspato, mica branca e opacos. Os grãos, em sua maioria, subangulosos a subarredondados, 

exibem esfericidade baixa. Os fragmentos líticos constituem-se de riolitos, traquitos e rochas 

graníticas além de feldspatos euédricos (Figura 3.22a). Estes exibem frequentemente a macla de 

Calsbad e por vezes se encontram sericitizados. O quartzo é o componente principal da matriz e se 

apresenta em cristais euédricos, com presença de embaiamento em seu entorno (Figura 3.22b) ou 

arredondado, com presença de sobrecrescimento (overgrowth; Figura 3.22c). Os opacos perfazem 25% 

do volume total da rocha e apresentam diferentes formas, predominando os cristais anédricos. Em 

a) b) 

c) d) 
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certas lâminas nota-se cimentação por carbonato e por zeólita (Figura 3.22d). Os minerais pesados são 

representados por zircão e rutilo. 

 

 
Figura 3.22: Fotomicrografias da litofácies Gem. A) Fragmentos de traquito, riolito e feldspato euédrico imersos 

na matriz clástica (Ponto MA-230). B) Quartzo euédrico com embaiamento (Ponto MA-157). C) As setas em 

amarelo indicam o overgrowth em quartzo (Ponto MA-157). D) Zeólita e carbonato cimentando a rocha (Ponto 

MA-157). Cb: Carbonato; Fsp: Feldspato potássico; Opq: Mineral opaco; Qz: Quartzo; R: Riolito; T: Traquito, 

Zeo: Zeólita. 

 

Interpretação: O arredondamento dos clastos de riolito, bem como a presença de clastos vulcânicos 

retrabalhados, indica que esta litofácies é derivada de fontes vulcânicas preexistentes, sendo 

classificada como uma rocha epiclástica segundo a terminologia de Fisher (1966). A presença de 

cristais de quartzo euédrico e quartzo com overgrowth sugerem duas fontes distintas para esses grãos: 

a primeira ígnea e a segunda, detrítica. Como não foram reconhecidas feições que indiquem transporte 

e deposição por processos trativos é possível que esta litofácies tenha sido gerada por processos 

ligados a fluxo gravitacional de sedimentos, provavelmente fluxo de detritos.  

 

Arenito epiclástico maciço (Sem): localizada no segmento setentrional na forma de corpos tabulares 

de espessura métrica. Ocorre junto às fácies vulcânicas e é constituída por um arenito mal selecionado, 

a) b) 

c) d) 
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que varia de fino a grosso, comumente conglomerático (Figura 3.23a). O arcabouço principal 

apresenta quartzo e feldspato subarredondados a subangulares. Também são encontrados fragmentos 

líticos, principalmente de rochas vulcânicas, vulcanoclásticas e arenito. 

Petrograficamente nota-se que a matriz é argilosa e composta por mica branca, quartzo fino e 

opacos. Os arenitos são constituídos por quartzo e fragmentos líticos (traquito, riolito, quartzo 

policristalino; Figura 3.23b), com presença de feldspato potássico tabular, opacos e carbonato 

cimentando a rocha. 

Interpretação: A grande quantidade de fragmentos líticos na litofácies arenosa sugere uma 

deposição por correntes efêmeras associadas a alta energia. Possivelmente trata-se de fluxos não 

confinados que perderam sua competência e capacidade, rapidamente devido à expansão do fluxo e da 

desaceleração nas saídas dos canais fluviais distributários (Bahk & Chough 1996). 

 

 
Figura 3.23: a) Afloramento da litofácies Sem. Observam-se fragmentos líticos dispersos sobre a rocha (Ponto 

MA-151). b) Fotomicrografia da litofácies Sem. Notam-se fragmentos subarredondados de traquito em meio aos 

grãos de quartzo. Opq: Mineral opaco; T: Traquito. 

 

Conglomerado e arenito epiclásticos com laminação horizontal (Gseh): ocorre de forma 

subordinada na área, especialmente no segmento setentrional (Perfil N3). Reúnem misturas 

interestratificadas na forma de camadas centimétricas descontínuas de conglomerado e arenito 

epiclástico (Figura 3.24a). O arranjo dessas camadas pode configurar tanto camadas difusas como 

camadas com laminações sub-horizontais, destacadas em virtude da quantidade de seixos organizados 

segundo os planos da laminação (Figura 3.24b). Nos horizontes conglomeráticos, destacam-se bombas 

vulcânicas que chegam até 15 cm de diâmetro e fragmentos de quartzo de veio. Predominam seixos 

com valores altos de esfericidade e arredondamento. A matriz, de granulometria fina, apresenta 

coloração cinza e é composta por quartzo detrítico e feldspato caulinizado. Os horizontes arenosos são 

mal selecionados e constituídos por fragmentos líticos variados como quartzo, lapili e feldspatos 

tabulares. 

a) b) 



Costa, A. F. O., 2013. Estratigrafia e tectônica da borda oeste do Espinhaço Central... 

 

 82 

Microscopicamente, nota-se uma matriz fina composta por mica branca, clorita e biotita, 

frequentemente foliada. Nesta matriz estão imersos fragmentos líticos predominantemente de traquito 

e arenito. Notam-se também cristais de quartzo e feldspato potássico tabular.  

Interpretação: A geometria desta litofácies, juntamente com sua organização interna, evidencia uma 

origem por depósitos de fluxos de detritos (Lowe 1982). A concentração e tamanhos variáveis de 

fragmentos vulcânicos sugerem que esse fenômeno pode ter sido induzido por um vulcanismo como 

relatado em outras sequências vulcanoclásticas (Sierra et al. 2009).  

 

 
Figura 3.24: a) Laminação sub-horizontal marcada pela alternância de leitos conglomeráticos e arenosos (Ponto 

MA-154). b) Gradação normal (Ponto MA-274). 

 

Arenito epiclástico cimentado por chert (Se (ch)): encontrada de modo restrito na área, mais 

especificamente no ponto MA-270, situado no alto da serra de riacho Seco. Trata-se de um arenito rico 

em quartzo, fragmentos líticos (arenitos, rochas vulcânicas) e intraclastos arenosos (Figura 3.25a). O 

arenito é branco-rosado, maturo e bem selecionado. Os níveis de chert formam nódulos em delgados 

horizontes descontínuos.  

Em lâmina delgada possui uma composição predominante de quartzo, com sílica 

microcristalina (chert) preenchendo o espaço poroso da rocha, formando os denominados silcretes 

(Figura 3.25b). Como minerais pesados têm-se zircão e rutilo. O tamanho dos grãos de quartzo varia 

de 0,3 a 0,5 mm, o que caracteriza o bom selecionamento da rocha. O grau de arredondamento dos 

grãos varia de sub-arredondado a anguloso e, localmente, observa-se overgrowth em quartzo.  

Interpretação: A origem e precipitação dos fluidos ricos em sílica que originaram os silcretes pode 

estar relacionada à variação do lençol freático em um ambiente de alta alcalinidade (Smale 1973) ou 

também por dissolução de grãos siliciclásticos instabilizados. Outra proposta para sua geração seria 

pela substituição do material argiloso original (Summerfield 1983). 

 

a) b) 
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Figura 3.25: a) Arenito puro com horizontes cimentados por chert (coloração roxeada). b) Fotomicrografia que 

mostra o chert no centro da figura. A seta em amarelo indica overgrowth em quartzo. 

 

Peperito maciço (Pm): encontrada de forma restrita no segmento setentrional da ZTMA (Perfil N3), 

na base da litofácies Dp. Constitui-se de clastos vulcânicos angulares, de tamanhos variados e imersos 

em uma matriz arenosa de composição quartzo-feldspática (Figura 3.26). O arenito presente na matriz 

apresenta granulometria fina a média. 

 Em lâmina delgada nota-se que os clastos vulcânicos apresentam composição 

predominantemente traquítica. Já a porção arenosa é constituída por quartzo e feldspato (feldspato 

potássico e plagioclásio) de granulometria predominantemente fina, fazendo contatos poligonais. 

Observa-se um bom selecionamento na matriz da rocha, todavia devido a granulometria muito fina, 

não foi possível estimar o percentual dos constituintes da matriz. 

Interpretação: Esta litofácies é resultante da mistura de magma ou lava com sedimentos úmidos 

incosolidados ou semiconsolidados (Fischer & Schmincke 1984). A presença de peperito pode ser uma 

evidência de contemporaneidade entre a sedimentação e o vulcanismo explosivo. 

 
Figura 3.26: a) Afloramento de peperito maciço. A porção escura marca os clastos de dacito imersos na rocha 

arenosa (Ponto MA- 151). b) Fotomicrografia de peperito com destaque para o fragmento de feldspato tabular 

associado a fluxo magmático imerso no arenito arcoseano. 

 

a) b) 

a) b) 



Costa, A. F. O., 2013. Estratigrafia e tectônica da borda oeste do Espinhaço Central... 

 

 84 

Dacito porfirítico (Dp): foi observado no segmento norte da ZTMA em conjunto com as rochas 

vulcanoclásticas e epiclásticas, pertencentes ao membro A2. Define camadas de lavas vulcânicas com 

espessura aproximada de 3m, composta por pórfiros de quartzo e feldspato imersos em matriz 

fanerítica fina, exibindo coloração escura (Figura 3.27 a; b). 

 A partir do estudo em lâmina delgada não foi possível classificar essa rocha, uma vez que sua 

matriz apresenta granulação fina dificultando a contagem de quartzo e feldspato. De acordo com os 

dados químicos esta rocha foi classificada como dacito (ver capítulo 5).  Nota-se textura holocristalina, 

fina a média, inequigranular porfirítica, além da textura fluidal (Figura 3.28a, b). Os fenocristais 

euédricos e tabulares são compostos por sanidina e estão imersos numa matriz de granulação mais 

fina, constituída por cristais tabulares e orientados de feldspato potássico e quartzo (Figura 3.28c). 

Observam-se feições de embaiamento no feldspato (Figura 3.28d). Ocasionalmente, os fenocristais 

estão alterados para carbonato ou sericita. 

Interpretação: É provável que esta litofácies esteja relacionada com processo de extrusão de lava de 

composição intermediária a ácida. Este fato é sugerido pelo fato dela se mostrar concordante com o 

acamamento de outras fácies, além de ser encontrados seixos de mesma natureza em fácies 

conglomeráticas adjacentes à sua área de ocorrência; logo trata-se de uma rocha extrusiva no contexto 

deposicional. 

 
Figura 3.27: a) Afloramento de dacito na serra do Riacho Seco (Ponto MA-261). b) Detalhe da textura da rocha 

anterior. 

 

a) b) 
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Figura 3.28: Fotomicrografia da litofácies Dp pertencente ao membro A2. a) Cristal de sanidina tabular (Ponto 

MA-8). b) Textura inequigranular porfirítica com matriz fanerítica fina (Ponto MA-8). c) Textura fluidal 

representada pela orientação dos cristais de feldspato (Ponto MA-261). d) Cristal de feldspato potássico com 

embaiamento (Ponto MA-261). 

 

Riolito porfirítico (Rp): difere da litofácies Dp pelas características texturais e composicionais. 

Trata-se de camadas de lavas com espessura aproximada de 2m, composta por quartzo e feldspato 

imersos em matriz fanerítica fina. Comumente, esta litofácies apresenta níveis decimétricos 

caulinizados, acinzentados, alternados com níveis quartzosos. Nos níveis mais cinzas notam-se 

feldspatos alongados caulinizados (Figura 3.29a, b). Em alguns locais essa litofácies exibe pórfiros de 

quartzo cinza azulados. 

 Após análise petrográfica essa rocha foi classificada como riolito (Streckeisen 1967). Tal 

rocha possui textura holocristalina fina e inequigranular porfirítica. Os fenocristais da rocha são 

representados por feldspatos potássicos tabulares e quartzo (Figura 3.29 c, d). A matriz é composta por 

plagioclásio, eventualmente com presença de macla polissintética e quartzo sob a forma de grãos finos 

xenomorfos.   

Interpretação: Semelhante à litofácies Dp, a origem desta litofácies provavelmente esteja relacionada 

com processo de extrusão de lava de composição intermediária a ácida. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 3.29: a) Fragmento de feldspato tabular caulinizado (Ponto MA-258). b) Afloramento de riolito bastante 

alterado localizado na rodovia Mato-Verde-Montezuma (Ponto MA-344). c) Feldspato tabular com macla de 

Calsbad (Ponto MA-344B). d) Textura porfirítica com matriz fanerítica fina (Ponto MA-344A). 

 

Sucessão de litofácies ignimbrítica: designa um acervo de rochas vulcanoclásticas, as quais estão 

relacionadas geneticamente. Devido à dificuldade em distinguir cada litofácies separadamente, elas 

foram agrupadas de modo a simplificar a sua descrição. Segundo Fisher (1961) o termo ignimbrito é 

utilizado para todos os tipos de rochas produzidas pela atuação de fluxo piroclástico (pyroclastic flow). 

Esta litofácies é encontrada tanto no segmento meridional quanto no setentrional, em geral 

configurando camadas descontínuas associadas aos fluxos de lavas das rochas do membro A2. Esta 

litofácies é composta por tufos, tufos lapilíticos e lapilitos de cor cinza-esverdeada e mal selecionada. 

Apresenta cristais de quartzo subarredondados, feldspatos tabulares e fragmentos de tamanhos lapili 

imersos na matriz (Figura 3.30a). A matriz é constituída por um material muito fino, identificado 

como cinza vulcânica. No ponto MA-135 foi observada uma estrutura típica de fluxo (Figura 3.30b) o 

que levou à classificação desta litofácies como um ignimbrito. No segmento meridional, estruturas 

com forma de pequenas lentes achatadas foram observadas e interpretadas como fiamme.  

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 3.30: a) Ignimbrito com pórfiros de feldspato tabular indicados pelas setas em amarelo. As setas em 

vermelho indicam as estruturas de fiamme (Ponto MA-141). b) Estrutura de fluxo piroclástico (Ponto MA-135). 

 

Microscopicamente, apresenta abundantes feldspatos alterados e alguns corroídos imersos em 

uma massa fina constituída de cinza vulcânica (Fig. 3.31a, b). Estruturas de púmices colapsados são 

observadas ao microscópio (Fig. 3.31c). Os fragmentos líticos quase sempre são de traquito muito fino 

e subordinadamente, ocorre quartzo policristalino arredondado. A estrutura de fluxo é bem marcada 

em lâmina delgada (Fig. 3.31d).  

Interpretação: Como dito anteriormente, esta sucessão é proveniente de fluxos piroclásticos, os quais 

são caracterizados por uma suspensão fluidizada, composta de partículas e gases, formando uma 

emulsão em alta temperatura (Fischer & Schmincke 1984).  As erupções explosivas resultam em uma 

mistura turbulenta composta por partículas piroclásticas, gases quentes, voláteis magmáticos e voláteis 

liberados pela fragmentação dos piroclastos durante o movimento. A acumulação do material desses 

fluxos produz os depósitos de ignimbritos. Outra interpretação possível é que esta litofácies foi 

depositada a partir de correntes de densidades piroclásticas sem segregação de grãos por tração 

(Branney & Kokelaar 2002). A granulação variada entre os clastos líticos e a matriz lápili/cinza indica 

uma diminuição progressiva da turbulência das correntes em associação tanto com o aumento quanto 

com a diminuição da erupção vulcânica (Branney & Kokelaar 2002). O impacto ocorrido ao longo do 

conduto ou do transporte turbulento na superfície, explica o aspecto deformado dos cristais. 

 

a) b) 
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Figura 3.31: Fotomicrografias da litofácies de depósitos ignibríticos. a) Textura de fluxo magmático típica de 

ignimbritos – nicóis paralelos (Ponto MA-142D). b) Pórfiro de feldspato com bordas arredondadas imerso em 

matriz de cinza vulcânica (Ponto MA-142D). c) Fragmentos de arenitos colapsados pelo fluxo piroclástico 

(Ponto MA-316B). d) Fragmento de feldspato tabular no lado esquerdo da foto e fragmentos arredondados de 

arenito no lado direito (Ponto MA-316B). 

 

Brecha vulcânica autoclástica (Bv): A única ocorrência desta litofácies foi vista no ponto MA-135, a 

qual ocorre associada à litofácies Dp e localizada no perfil N3 (Figura 3.32), o qual melhor caracteriza 

as litofácies vulcânicas e vulcanoclásticas. A litofácies Bv corresponde a uma camada de espessura 

aproximada de 50 cm de brecha vulcânica de textura maciça (Figura 3.32b). Os fragmentos 

apresentam formas angulares e comprimento milimétrico a centimétrico. São constituídos 

predominantemente de dacito e mais raramente, de arenito. 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 3.32: Coluna estratigráfica esquemática com destaque para a sequência vulcanoclástica. a) 

Conglomerado epiclástico maciço (Ponto MA-159). b) Brecha vulcânica autoclástica (Ponto MA-135). c) 

Arenito epiclástico com fragmentos de riolito e cimentado por chert (MA-270). 

 

a) 

b) 

c) 
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Ao microscópio observa-se que a matriz é composta predominantemente por feldspato 

potássico e opacos. Os cristais de feldspato são na maioria euédricos e eventualmente apresentam a 

macla de Carlsbad ou em grade. Encontram-se orientados, evidenciando uma estrutura fluidal (Figura 

3.33a). Observam-se também grãos alterados para carbonato ou corroídos pelo fluxo magmático 

(Figura 3.33b). Os porfiroclastos são compostos por feldspato potássico e quartzo policristalino, este 

provavelmente de origem detrítica. 

 

Interpretação: Esta brecha está relacionada com a fragmentação de porções previamente solidificadas 

do derrame de lavas dacíticas, a qual esta se encontra associada (Smith 1996). Durante a rápida 

ascensão e o posterior resfriamento do magma, o topo do derrame encontra-se solidificado e sujeito a 

tensões devido à movimentação da parte central, ainda fluida. Essa “crosta superior’’, fragmentada em 

blocos de diversos tamanhos, decimétricos e angulosos, continua se movimentando por fluxo do 

derrame. Os fragmentos são cimentados pela lava do próprio derrame. 

 

 
Figura 3.33: Fotomicrografia da litofácies Bv (Ponto MA-135A). a) Feldspato potássico tabular e quartzo 

detrítico imerso em matriz dacítica. b) Cristal de feldspato tabular corroído. 

 

Arenito seixoso maciço (Ssm): ocorre na base do sintema C, marcando uma clara discordância 

erosiva na sedimentação desta unidade com os quartzo-arenitos da litofácies Spe. Define um arenito 

lítico seixoso, pobremente selecionado e imaturo, com granulação variando de fina a grossa, às vezes 

microconglomerática e contendo quantidades relativamente altas de matriz síltico-argilosa (Figura 

3.34a). Localmente observa-se uma concentração de minerais opacos marcando uma incipiente 

estratificação cruzada (Figura 3.34b). No seu arcabouço identificam-se clastos de quartzo de veio bem 

como de vulcânicas dispersos nas camadas ou com maior frequência, na porção basal de algumas 

delas. Os clastos de quartzo são mais arredondados se comparado aos clastos de vulcânicas (Figura 

3.34c). Estes apresentam dimensão máxima de 30 cm e localmente se encontram estirados segundo 

a) b) 



Contribuições às Ciências da Terra, 172p. 

 

 91 

foliação principal da rocha (Figura 3.34d). Nestes locais o arenito acha-se bastante deformado, 

revelando um aspecto xistoso. 

Interpretação: O aspecto maciço, característico dessa litofácies, evidencia que o processo atuante no 

transporte dos sedimentos foi o fluxo de detritos (Nemec & Steel 1984). A presença de clastos de 

variados tamanhos é compatível com um fluxo gravitacional de alta densidade. 

Arenito seixoso com estratificação cruzada tabular (Ssp): foi encontrada no ponto MA-338, no 

segmento setentrional. Esta litofácies é constituída por camadas tabulares decimétricas de 

conglomerado matriz suportado semelhante ao descrito na litofácies Ssm, porém com presença de 

estratificação cruzada planar de baixo ângulo (Figura 3.35a, b).  

Interpretação: A litofácies Ssp apresenta características relacionadas com um fluxo gravitacional de 

alta densidade, embora as estratificações cruzadas presentes em seus depósitos evidenciam também 

processos trativos envolvidos na sua deposição ou no seu retrabalhamento (Nemec & Steel 1984).  

 

 
Figura 3.34: a) Clastos de quartzo de veio arredondados (Ponto MA-34). B) Níveis de minerais pesados que 

marcam a estratificação cruzada inscipiente (Ponto MA-335) . C) Clasto de rocha vulcânica (Ponto MA-335). D) 

Clastos de rocha vulcânica alongados (Ponto MA-89). 

 

a) b) 

c) d) 
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Arenito seixoso com estratificação cruzada acanalada (Sst): assim como a litofácies anterior, é 

formada por camadas tabulares centimétricas de conglomerados matriz suportado idêntico à litofácies 

Ssm, todavia com presença de estratificação cruzada acanalada de médio porte (Figura 3.35a, b). Essas 

estratificações estão localizadas em leitos decimétricos (40 cm); as larguras são curtas, em geral 

inferiores a 1,5m. 

Interpretação: As características presentes nesta litofácies como (i) volume considerável de seixos bem 

arredondados; (ii) presença de estratificação cruzada acanalada de largura métrica, sugerem que o 

processo responsável pela sedimentação poderia ser aquele de fluxos oscilatórios, depositados e/ou 

retrabalhados por correntes de maré (Dalrymple et al. 1992). Outra alternativa é que ela poderia ser 

resultante de uma combinação de fluxos detríticos e fluxos trativos (Nemec & Steel 1984). 

 

 
Figura 3.35: a) Vista geral da sucessão de fácies Sst e Ssp (Ponto MA-338). B) Detalhe da foto anterior com a 

litofácies Ssp sotoposta à litofácies Sst. 

 

3.3  – ASSOCIAÇÃO E SUCESSÃO DE FÁCIES E AMBIENTES SEDIMENTARES 

A partir dos perfis gráfico-sedimentares de detalhe construídos, foi possível agrupar as 

inúmeras litofácies identificadas e descritas anteriormente em um número menor de associações de 

litofácies, formadas por duas ou mais litofácies geneticamente relacionadas (Quadro 3.2). As 

associações de litofácies auxiliaram na definição dos sistemas deposicionais envolvidos na deposição 

das unidades limitadas por discordância na ZTMA. Em alguns casos, a sucessão de uma única 

litofácies permitiu a definição do ambiente sedimentar envolvido. A seguir é feita a apresentação das 

associações de fácies e a análise do ambiente deposicional onde as mesmas ocorrem. 

3.3.1  – Sintema A 

Membro A1 

Sucessão de fácies conglomerática, arenítica e pelítica cíclicas: Consiste de corpos 

conglomeráticos, areníticos e pelíticos (GSFg) formando ciclos de granodecrescência com até 60 m de 

a) b) 
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espessura. Em direção ao topo dos ciclos, ocorre uma diminuição da quantidade de clastos, 

prevalecendo os horizontes areníticos e pelíticos. 

Quadro 3.2: Fácies, processos sedimentares e sistemas deposicionais interpretados na área. 

Sintema Membro Litofácies Processos sedimentares Sistema deposicional 

C   Ssm/Ssp/Sst 

Fluxo de detritos associado com 

retrabalhamento por correntes 

trativas 

Leques aluviais distais 

B   Spe 
Transporte e deposição pelo 

vento (dunas eólicas) 
Desértico 

A 

A2 

Gem/Sem/ Gseh / Se(ch) 

Retrabalhamento epiclástico 

mediante fluxo gravitacional de 

material vulcanogênico 

Lacustre e/ou continental? 
I Fluxo piroclástico 

Pm/Bv Fluxo hidroclástico 

Dp/Rp 
Erupção efusiva de lava em 

meio subaquoso 

A1 

Sp Fluxo oscilatório Lacustre ou marinho? 

Gp/ St 

Fluxo de corrente canalizada 

envolvendo transporte de carga 

de tração 

Fluvial 

SFm 
Fluxo turbidítico de baixa 

densidade 
Delta-Lacustre 

Gmd/Sh/Sp/Spe 

Fluxo de detritos coesivo com 

transformação de fluxo 

associado a correntes trativas 

Leques aluviais  Gcm 
Fluxo de detritos não-coesivo 

em ambiente subaéreo 

GSFg 
Fluxo fluidificado em ambiente 

subaquoso 

 

Interpretação: Esta associação faciológica indica um ambiente de leques aluviais, dominado, sobretudo 

por processos de fluxo gravitacional (Stanistreet & McCarthy 1993). A presença de grãos 

subarredondados entre grãos angulares, associação com depósitos de pelitos e de arenitos, alta taxa de 
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matriz argilosa e a presença de minerais meta-estáveis, indicam que este depósito ocorreu em meio 

subaquoso. 

Sucessão de fácies conglomerática suportada por clastos: constitui uma sucessão de conglomerados 

clasto-suportados, maciços e desorganizados (Gcm) compondo depósitos que pode chegar a centenas 

de metros de espessura, especialmente no extremo norte da ZTMA. Em direção ao topo dos perfis, 

ocorre uma diminuição dos tamanhos dos clastos e um aumento da matriz que é de granulometria fina. 

Interpretação: Essa sucessão de fácies é interpretada como formada a partir de um sistema de leques 

aluviais em ambiente subaéreo, dominado por processos de fluxo gravitacional de sedimentos 

(Stanistreet & McCarthy 1993). A presença de grande quantidade de clastos de variados tamanhos 

sugere que esta sucessão se localiza na porção mais proximal do leque.  

Conglomerado matriz suportado com arenitos interestratificados: caracteriza-se pelo predomínio 

de conglomerados matriz a clasto-suportados dispostos em camadas amalgamadas (Gmd). Ocorrem 

intercaladas, delgadas lentes de arenitos com estratificação cruzada planar (Sp), com laminação plano-

paralela (Sh) e mais raramente, com estratificação cruzada de grande porte (Spe). Essas litofácies 

compõem ciclos submétricos a métricos e seus contatos são normalmente do tipo base-plana (brusco e 

não erosivo). Esta sucessão caracteriza perfis com espessura de até centenas de metros, especialmente 

na porção setentrional do membro A1. De modo geral, estes perfis mostram um acréscimo de areia em 

direção ao topo como visto no perfil N2. 

Interpretação: É provável que a geração dessa associação também esteja relacionada com a evolução 

de um sistema de leques aluviais, dominado por fluxos gravitacionais, todavia em sua porção mais 

distal (Stanistreet & McCarthy 1993). A elevada quantidade de areia sugere um meio subaéreo para a 

deposição desses leques. A partir dos dados de paleocorrente interpretou-se um sistema de canais 

fluviais longitudinal ao sistema de leques principal. É possível que nos canais alimentadores e 

distributários formaram-se barras de cascalho que deram origem a conglomerados matriz a clasto-

suportados (Gmd). Quando domina a fração areia no suprimento sedimentar, a migração de barras 

arenosas produz os depósitos com estratificação cruzada (Sp), retratando a deposição decorrente de 

sistemas fluviais entrelaçados. Os depósitos restritos da litofácies Sh são atribuídos ao retrabalhamento 

de sedimentos por ondas e marés de baixa amplitude na margem dos leques. Já os depósitos da 

litofácies Spe revelam retrabalhamento eólico desse sistema, localizado no segmento setentrional. 

Conglomerado com arenito estratificados: essa associação apresenta espessura submétrica e foi 

observada apenas no segmento meridional, no perfil S7. Caracteriza-se por corpos decimétricos de 

conglomerados finos com estratificação cruzada planar (Gp) em contato com arenitos grossos com 

estratificação cruzada acanalada (St). Os dados de paleocorrentes mostram sentido do fluxo para SSW. 

É comum a presença de clastos esparsos na litofácies St; os contatos entre ambas as litofácies dessa 

associação é erosivo-irregular. Tal associação ocorre sotoposta à fácies heterolítica SFm, com 
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passagem marcada, aparentemente, por rápida transição entre elas. Esta associação caracteriza-se na 

área, por apresentar sequência de engrossamento textural para o topo (coarsening upward sequence). 

Interpretação: Esta associação faciológica assemelha-se ao modelo de rio entrelaçado conglomerático 

raso (shallow gravel braided river) de Miall (1996), cujas acentuadas flutuações na descarga das 

correntes produzem a erosão presente nas formas de leito e o intenso retrabalhamento dos sedimentos. 

As camadas de arenitos (St) possivelmente representam os momentos de menor energia nas 

enxurradas. A presença de seixos esparsos nas camadas dos arenitos pode estar associada ao 

retrabalhamento dos depósitos da associação de fácies de leques aluviais, sobre a qual esta associação 

de fácies ocorre. 

Sucessão de fácies heterolítica: trata-se de uma sucessão formada pelo empilhamento de uma única 

litofácies (SFm) que chega a alcançar, localizadamente, espessuras superiores a 70m. Predominam 

nela arenitos grosseiros, arenitos finos e pelitos, finamente acamadados, com camadas individuais 

revelando aspecto maciço ou laminado; leitos com uma gradação incipiente ocorrem 

subordinadamente. Esses sedimentos ocorrem em proporções variáveis, formando sucessões ora mais 

rica em areia, ora com maior contribuição pelítica. O contato entre as litofácies não é muito bem 

definido, já que as camadas ocorrem difusas. Em geral a pilha vertical materializada por essa sucessão 

revela um engrossamento textural em direção ao topo (coarsening upward sequence). 

Interpretação: As estruturas presentes nesta sucessão indicam deposição em condições subaquosas, 

sendo relacionadas com um ambiente delta-lacustre, com transporte e deposição dominados por 

processos de fluxo hiperpicnal (hyperpycnal flow, Talbot & Allen 1996). É provável que esses fluxos 

tenham sido induzidos a partir de descargas fluviais na água de um lago. Esse fluxo foi responsável 

por formar correntes de turbidez dentro do lago e consequentemente, desencadeou a alternância de 

camadas arenosas e pelíticas, controladas pelas variações na energia do fluxo.  

Sucessão de fácies arenosa com estratificação cruzada tabular: define uma sucessão espessa de 

arenitos, com dezenas de metros de espessura, que constitui conjuntos multiacamadados de leitos de 

laminações cruzadas planar (fácies Sp); camadas com marcas ondulosas são comuns sobretudo, 

próximo à sua porção basal. Tal associação ocorre sobreposta à associação de fácies heterolítica 

anterior, com passagem, embora não observada, marcada por rápida transição entre elas. O limite 

superior é assinalado por um contato do tipo transicional com as rochas vulcanoclásticas do membro 

A2. O seu perfil vertical mostra um padrão de granodecrescência ascendente, associado a um melhor 

selecionamento textural e um afinamento das camadas em direção ao topo. A presença de eixos de 

onda no segmento meridional indica um avanço da linha de costa na direção NE-SW. 

Interpretação: A sucessão da litofácies Sp, ocorrente tanto no segmento meridional, quanto no 

setentrional, está relacionada ao retrabalhamento de sedimentos por ondas e marés de baixa amplitude, 
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possivelmente em ambiente lacustre (ou marinho?), presentes nas margens dos sistemas de leques 

aluviais (Miall 1996). 

 

Membro A2 

A relação de alternância e a forte interdigitação entre as litofácies pertencentes ao membro A2 

dificultaram uma avaliação precisa das associações litofaciológicas e consequentemente, uma 

interpretação do vulcanismo e do ambiente sedimentar no qual ocorreu. Dessa forma, para facilitar o 

estudo da arquitetura estratigráfica e a avaliação dos controles deposicionais destas litofácies, este 

membro foi separado em quatro associações de predominância litofaciológica - APL, de acordo com 

sua gênese, a saber: litofácies de fluxo magmático, litofácies hidroclásticas, litofácies piroclásticas e 

litofácies epiclásticas. Estes termos não implicam tamanhos de fragmentos específicos, ou à 

temperatura de deposição, porém são genéticos no sentido de que se aplicam a um conjunto particular 

de processos vulcânicos e produtos. Em adição foi proposto um modelo de deposição que melhor se 

encaixa a essa sucessão de rochas vulcânicas e vulcanoclásticas (Figura 3.36).  

A APL de fluxo magmático corresponde a uma região de resfriamento e compactação do 

corpo magmático e demonstra evidências acentuadas de fluxo em meio subaquoso. É caracterizado 

pelas litofácies Dp e Rp, de natureza maciça. Ressalta-se, porém, que nem todas as amostras desse 

domínio, analisadas microscopicamente, exibem textura que marque o fluxo da lava na superfície, o 

que sugere que o mesmo possa ter ocorrido em curto espaço de tempo.  

Na base da litofácies Dp foi encontrada a litofácies de peperito maciço Pm e, associada ao 

fluxo de lava, tem-se a presença de uma zona de brechas autoclásticas (Bv), fortemente assinalada por 

estruturas de fluxo. A presença dessas litofácies corrobora que o vulcanismo ocorreu em um ambiente 

subaquoso, já que estas são produtos de fluxos hidroclásticos.  

A APL piroclástica marca um expressivo vulcanismo ácido explosivo. Esses são formados 

pela sucessão de fácies ignibrítica (I), constituída por tufos, lapilitos e tufos lapilíticos, constituindo os 

depósitos ligados a processos de fluxos piroclásticos (pyroclastic flow). Observou-se em alguns locais 

que em direção ao topo estratigráfico os fragmentos diminuem de tamanho. O ambiente de deposição 

para este domínio é de difícil interpretação, mas possivelmente estaria relacionado com um fluxo 

subaquoso.  

 Por último tem-se a APL epiclástica que teria resultado da desintegração, erosão, transporte e 

sedimentação das rochas vulcanoclásticas. Dessa interação resultaram conglomerados (Gem) e 

arenitos epiclásticos (Sem), constituídos por fragmentos vulcânicos subarredondados a angulosos, 

soldados por uma matriz de composição clástica. Esse domínio é muito expressivo se comparado à 

espessura total da seção, já que é encontrado em quase todos os perfis analisados. Ocorrem 
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interdigitados às fácies vulcânicas e representam depósitos de leques aluviais gerados nas encostas dos 

edifícios vulcânicos (McPhie et al. 1993). Em algumas lâminas, nota-se a presença de zeólita e grande 

quantidade de carbonato, o que sugere que parte do depósito foi retrabalhada e/ou depositada em 

ambiente subaquoso. Todavia, a litofácies de arenito com silcrete Se(ch) indica um ambiente 

continental de clima árido a semi-árido. Esta relação é condizente com o fato desta litofácies estar 

localizada no topo do membro A2, no contato com o sintema B que é aqui interpretado como 

depósitos eólicos de ambiente desértico. 

 

 
Figura 3.36: Modelo deposicional de um ambiente vulcano-vulcanoclástico que se desenvolve em associação 
com a colocação de fluxos de lava em ambiente subaquoso. Cada seção colunar mostra uma associação de 

predominância litofaciológica, que são: 1-APL epiclástica; 2: APL piroclástica, 3: APL hidroclástica 

(modificado de McPhie et al. 1993 apud Pichler 1965). 

 

3.3.2  – Sintema B 

Sucessão da fácies eólica: caracterizada exclusivamente pela litofácies Spe que se sucede em leitos de 

dimensões submétricas a métricas, em geral acunhados e compostos de estratificações cruzadas de 

grande porte a gigantes, tangenciais na base. Esse depósito ocorre em volume expressivo no sintema 
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B, sobretudo no segmento meridional da ZTMA, constituindo conjuntos multiacamadados de forma 

característica. 

Interpretação: Esta sucessão é interpretada como depósitos de campo de dunas. Esses campos estão 

associados a sistemas eólicos secos como descrito por Kocurek & Havholm (1993) e Kocurek (1996) 

comumente desenvolvidos em climas áridos. 

 

3.3.3  – Sintema C 

Arenito seixoso maciço interestratificado com camadas laminadas: caracterizada por uma sucessão 

espessa de arenitos seixosos com mais de 100m de espessura, constituída por conjuntos 

interestratificados de arenitos seixosos maciços (Ssm) e leitos de laminações cruzadas planar (Ssp) e 

acanalada (Sst). O contato entre essas litofácies é do tipo difuso. Aparentemente, o perfil vertical dessa 

associação apresenta um padrão de granodecrescência ascendente, com passagem gradacional no topo 

para uma sucessão monótona constituída essencialmente pela litofácies Spe. 

Interpretação: Os estudos realizados no sintema C encontram-se ainda em estágio de reconhecimento 

preliminar, necessitando de mais dados para que se possa avaliar com maior exatidão seu 

empilhamento litofaciológico. Esta associação de fácies é condizente com processos de fluxos 

gravitacionais retrabalhados por fluxo oscilatório. Possivelmente, tal processo atuou em um ambiente 

de leques aluviais, contudo na sua porção mais distal. 

 

3.4  – VARIAÇÕES LITOFACIOLÓGICAS VERTICAIS E LATERAIS 

 Alguns problemas dificultaram um estudo mais detalhado das relações laterais e verticais entre 

as fácies bem como de suas respectivas associações, entre os quais se destacam: (a) ausência de maior 

continuidade entre os afloramentos, o que limita a visualização da geometria e das inter-relações entre 

as litofácies descritas; (b) poucos afloramentos e acesso limitado na porção central da zona triangular 

de Monte Azul (ZTMA). 

 A Figura 3.2 ilustra a distribuição dos três sintemas e seus respectivos membros nos 

segmentos setentrional e meridional área por meio de perfis colunares esquemáticos. Ressalta-se que a 

análise estratigráfica do sintema C é a mais superficial, devido às poucas estações estudadas até o 

momento. Dessa forma, ele foi representado nos perfis apenas com uma espessura mínima.  

 O membro A1 ocorre praticamente em todos os perfis, exceto naqueles situados próximo à 

região central da ZTMA. É possível perceber um aumento nítido da espessura em direção à 

extremidade norte da ZTMA e na ZEMV, o que evidencia a existência de dois depocentros para a 

bacia. O membro A2, também ocorre em quase todos os perfis, porém é ressaltado pela ausência de 
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maior continuidade entre os afloramentos estudados. Este fato dificultou uma análise mais apurada das 

relações laterais e verticais de fácies e associações litofaciológicas. É possível observar que há uma 

tendência de afinamento em direção à porção central da ZTMA. O sintema B, constituído por uma 

sequência monótona de litofácies Spe, é encontrado praticamente por toda a extensão do segmento 

analisado. Contudo, no segmento setentrional o sintema B ocorre ao longo de três faixas descontínuas, 

onde a unidade é bruscamente interrompida por falhas de separação direcional. Na região central ele 

não está presente, o que salienta que esta unidade foi erodida após mudanças no sítio deposicional da 

bacia. 

A passagem das associações de fácies do sintema A para o sintema B não foi claramente 

observada, todavia há evidências que possam sugerir a existência de uma discordância entre elas. Tal 

fato é considerado pela mudança brusca no tipo da sedimentação entre as duas unidades (Sintema A- 

vulcânica e vulcanoclástica e Sintema B- eólica). Já a passagem entre o sintema B para o sintema C foi 

nitidamente observada no perfil N3, a qual é marcada por uma discordância angular erosiva (Fig. 

3.37). Essa superfície é evidenciada por algumas características, que são: (i) pela observação em 

campo de conglomerados polimíticos em contato com arenitos puros do sintema B; (ii) existência de 

clastos vulcânicos derivados do sintema A nos conglomerados; (iii) ausência do sintema B na região 

central da ZTMA, como visto nos perfis N4 e S1. 

 Com base no levantamento e na integração dos perfis colunares foi possível analisar as 

variações laterais de fácies ao longo da direção NW-SE de seu sítio bacinal. No segmento setentrional, 

com arquitetura estratigráfica relativamente mais simples, destacam-se as seguintes mudanças: 

 Os depósitos de fácies conglomeráticas do membro A1 (Gcm) juntamente com os 

depósitos de conglomerados intercalados com arenitos (Gmd/Sp/Sh/Spe), posicionados 

diretamente sobre o embasamento cristalino, diminuem consideravelmente de volume e 

espessura na parte central da ZTMA até desaparecerem por completo; 

 Os depósitos de fácies vulcânicas e vulcanoclásticas pertencentes ao membro A2 afloram 

por todo o segmento norte, seja sobre os depósitos conglomeráticos, com passagem 

gradacional entre eles, seja direto sobre rochas do embasamento cristalino (perfil N4); 

 As variações verticais e laterais visualizadas no membro A2 são bem intensas por toda a 

sua área de ocorrência. Portanto, é praticamente impossível observar um padrão 

arquitetural para as fácies dessa unidade; 

 A sucessão de fácies Sp aflora apenas no perfil N2 do segmento em questão, sobre os 

depósitos conglomeráticos, com passagem gradacional entre eles; 



Costa, A. F. O., 2013. Estratigrafia e tectônica da borda oeste do Espinhaço Central... 

 

 100 

 A sucessão arenosa da litofácies Spe predomina na porção norte, onde ocorrem sobre 

rochas do membro A2. Na porção central, elas desaparecem, ocorrendo o sintema C 

diretamente sobre o membro A2. 

Os perfis colunares descritos no segmento meridional mostram-se mais complexos do que no 

setentrional e conduzem a uma série de parâmetros importantes para a análise da distribuição vertical e 

lateral das litofácies. Dentre esses parâmetros destacam-se: 

 A ocorrência das litofácies conglomeráticas apresentando estrutura interna desorganizada 

(Gcm) e organizada (GSFg); 

 As maiores espessuras de depósitos finos (SFm) são verificados no extremo sul. Esta 

associação mostra uma distribuição vertical granocrescente no sentido do topo; 

 Os depósitos da associação de fácies Gp/St encontram-se desenvolvidos, de modo 

localizado neste segmento e posicionados logo abaixo dos sedimentos da fácies Sp; 

 Na porção central deste segmento, os depósitos do sintema C se assentaram diretamente 

sobre as rochas do embasamento. 

 

 

Figura 3.37: À esquerda, discordância angular entre os sintemas B e C marcada em branco. À direita, detalhe da 

foto anterior que mostra os clastos de rocha vulcânica no interior do conglomerado, caracterizando a 

discordância angular e erosiva.  

 

3.5  – INTERPRETAÇÃO TECTONOSSEDIMENTAR 

 A partir da análise do arcabouço estratigráfico basal da ZTMA e da zona de estrangulamento 

de Mato Verde, interpreta-se para a região o desenvolvimento de bacias sucessivas e superpostas no 

tempo geológico. Neste item apresenta-se a sequência de geração dos sítios bacinais de forma 

indepedente, da mais antiga representada pelo sintema A até a mais nova, caracterizando o sintema C. 
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Os aspectos tectonoestratigráficos deste último foram abordados de modo sucinto, uma vez que tais 

análises ainda serão realizadas em trabalhos futuros. 

As unidades do sintema A podem ser interpretadas como depósitos associados ao 

preenchimento de uma bacia distensiva, a qual registra uma etapa importante de rifteamento 

continental no domínio do Espinhaço Central. A partir da análise da sua arquitetura estratigráfica, a 

sua assinatura sedimentar pode ser comparada com o desenvolvimento de um rifte passivo 

intracontinental (Allen & Allen 1990).  Tal hipótese é corroborada pelo fato da atividade vulcânica ter 

ocorrido numa etapa posterior ao fraturamento litosférico. Um mapa paleogeográfico da evolução 

desse rifte foi elaborado com o objetivo de melhor compreender sua evolução (Figura 3.38). 

 No segmento setentrional foi individualizado um depocentro bacinal situado na extremidade 

norte da bacia. Junto a esse depocentro encontra-se o maior volume da sedimentação conglomerática 

processada por sistemas de leques aluviais, que indicam possivelmente, a localização de uma antiga 

borda de falha, portanto associado a fase rifte da bacia. A falha de borda interpretada apresenta direção 

NE-SW e baliza o contato com as rochas do embasamento cristalino. Esse fato pode ser averiguado 

devido à maior deformação presente nos conglomerados próximos ao contato, sugerindo a existência 

de um alto estrutural adjacente aos depósitos durante os processos de inversão tectônica da bacia 

(discutidos no capítulo 5). Análise de paleocorrentes indicam que o sentido de aporte dos leques 

sucedeu para leste, ratificando a existência de uma área-fonte elevada imediatamente a oeste. Além 

disso, espessuras consideráveis de depósitos desta natureza se encontram alinhados ao longo de todo o 

bordo do segmento setentrional, ou seja, próximo de uma borda de falha. No extremo sul do 

compartimento meridional, possivelmente, há outro depocentro, marcado igualmente por espessuras 

consideráveis de camadas conglomeráticas. Neste local as características sedimentares indicam a 

existência de outra borda de falha, supostamente disposto ao longo do contato com rochas do 

embasamento, a oeste, entretanto com direção N-S. 

É possível que as duas bordas de falhas extensionais sejam interligadas por uma falha 

transtrativa dextral de direção NW-SE. Essa estrutura foi interpretada aqui como uma falha de 

transferência, favorecendo desse modo que fosse configurada duas sub-bacias do tipo hemigráben. 

Essa falha teria funcionado como uma barreira, inibindo a transferência de sedimentos entre os 

segmentos norte e sul. Isso explicaria a ausência de ligação física entre os depósitos dos membros A1 

e A2 a partir de um alto estrutural central situado entre os dois segmentos de falha de borda do rifte. 

Em relação à alimentação da bacia, as principais áreas-fontes de sedimentos provavelmente 

encontravam-se nas extremidades norte e sul, onde se situavam os altos estruturais. Esse fato é 

explicado pela maior concentração de sedimentos grosseiros, que diminui em direção a leste.  Uma 

parte considerável dos leques aluviais deve ter evoluído e sido tectonicamente controlada pelo 

alçamento desses blocos. O padrão radial das paleocorrentes presentes nos conglomerados (por ex. 
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imbricamento de seixos) sugere a existência de canais fluviais longitudinais ao trend dos leques. A 

contribuição siliciclástica restante, relacionada com os sistemas fluvial e lacustre, é discutível. Com 

base no padrão de paleocorrentes retratado por esses sistemas, é possível que ele tenha sido do tipo 

axial, isto é, transversal ao dos leques aluviais. A escassez de afloramentos da unidade fluvial dificulta 

a elaboração de um modelo paleogeográfico mais consistente, entretanto, os sentidos de paleocorrentes 

indicam fluxos para SSW, documentando a proveniência de sedimentos a partir do norte-nordeste da 

bacia. Em adição, os eixos de onda medidos nos arenitos finos na porção sul destacam a hipótese da 

incursão lacustre ou marinha de sul para norte. 

 Os conjuntos litofaciológicos que integram esta bacia foram depositados em um contexto 

continental, onde predominava intensa atividade tectônica durante boa parte da sedimentação. Um 

contexto climático árido a semi-árido parece ter dominado parte da sedimentação do sintema A. Os 

vestígios deste tipo de sedimentação são fornecidos pelo elevado grau de preservação de clastos de 

baixa estabilidade química (por ex. feldspatos). Inicialmente o preenchimento se deu a partir da 

deposição de um sistema de leques aluviais provenientes da margem oeste da bacia. O sistema de 

leques é caracterizado pela existência de dois estilos distintos em ambientes também diferentes. Na 

porção norte o sistema consiste de depósitos gerados por fluxos gravitacionais e depósitos derivados 

da desaceleração destes fluxos em ambiente subaéreo. Neste segmento há a associação de um sistema 

fluvial longitudinal ao trend dos leques, bem como retrabalhamento por meio de sistemas eólicos 

(Figura 3.39). A redução no gradiente topográfico ocasionou o padrão distributário destes leques e 

conseqüente redução na capacidade de transporte sedimentar. Desta forma ocorre uma sedimentação 

da carga transportada pelo rio representada pelas litofácies arenosas. No segundo tipo, localizado na 

porção meridional, predominam os depósitos de fluxos fluidificados em ambiente subaquoso. É 

provável que os leques fluíssem para SE, possivelmente controlados pelo basculamento local da bacia 

(Figura 3.40). 

Com o aumento na taxa de subsidência houve o preenchimento da bacia por um sistema 

fluvial entrelaçado axial com disposição ortogonal ao trend dos leques, além de retrabalhamento por 

meio de sistema eólico. Com o aumento do tectonismo houve o rompimento da falha de transferência 

e consequentemente um avanço dos cursos d’água. A descarga fluvial era feita no interior de um lago 

situado na porção meridional da área. Com o tempo o preenchimento foi marcado pela retração dos 

sistemas fluviais, dispondo fácies mais finas e lacustres, sobre fácies proximais grossas e aluviais. 
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Figura 3.38: Mapa paleogeográfico da evolução e do preenchimento do sintema A. 

 

 
Figura 3.39: Deposição das associações de fácies do sintema A que integram o segmento setentrional 

(modificado de Danderfer 2000, concebido para o rifte Pajeú no Espinhaço Setentrional). 
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Figura 3.40: Deposição das associações de fácies do sintema A que integram o segmento meridional da ZTMA 

(modificado de da Silva 1993, concebido para a bacia do Recôncavo). 

 

 A sucessão superior pertencente ao membro A2 registra uma atividade vulcânica ácida que 

finalizou a fase rifte da bacia (Figura 3.41a). Ela é representada pelas fácies de fluxo magmático, com 

um expressivo vulcanismo explosivo associado, evidenciado pelos depósitos ignimbríticos. As áreas 

de ocorrência das rochas vulcânicas sugerem que os derrames expelidos durante a atividade 

magmática se concentram próximos às regiões de falhamento que condicionaram a ascensão 

magmática. Neste membro são encontradas, ainda, rochas epiclásticas que registram a erosão dos 

edifícios vulcânicos. A forte intercalação entre os litotipos vulcânicos e sedimentares indica que a 

atividade magmática ocorreu em pulsos isolados por períodos mais serenos. 

 Condições áridas foram retomadas, quando foram gerados os depósitos de natureza eólica 

registrados no sintema B, os quais sofreram expansão por quase toda a área de ocorrência da bacia, 

recobrindo a sequência vulcano-sedimentar basal. A sedimentação ampla e uniforme, sem registros de 

variações bruscas na contribuição de terrígenos indica condições de maior quiescência tectônica da 

bacia. Essa fase evidencia o estágio de subsidência termal do rifte, induzida por processos de 

compensação termomecânica após o estágio de rifteamento (Figura 3.41b). 

 O sintema C assinala outra etapa de rifteamento que sucedeu na região e encontra-se 

superposta aos ciclos sedimentares descritos anteriormente. Tal rifte pode ter sua origem focalizada no 

local, ou mesmo ter sido induzida por processos geodinâmicos mais distantes, todavia não há dados 

suficientes para assegurar nenhuma dessas hipóteses. Em qualquer um dos casos sugere-se um 

mecanismo de subsidência mecânica que originou uma depressão que acolheu parte da sedimentação 

da unidade. A presença de seixos de rochas vulcânicas pertencentes ao membro A2 na sucessão basal 

desse sintema sugere que o mesmo foi depositado numa bacia do tipo rifte. A fase inicial do 
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rifteamento é marcada pelo soerguimento e pela erosão da área, com modificação na arquitetura de 

unidades mais antigas. Esse estágio, possivelmente ocasionou o desaparecimento das fácies fluviais no 

segmento setentrional, bem como a erosão diferenciada nos arenitos do sintema B. 

 
Figura 3.41: Evolução do preenchimento sedimentar do sintema B. a) Configuração suposta ao término da 

instalação do sintema A. b) Subsidência termal responsável por gerar o espaço para acumulação do sintema B. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE ESTRUTURAL 

4.1  – APRESENTAÇÃO 

 Este capítulo apresenta os resultados da análise descritiva e cinemática da deformação 

registrada nas rochas da zona triangular de Monte Azul (ZTMA) e da zona de estrangulamento de 

Mato Verde (ZEMV), sobretudo da sucessão basal da cobertura (sintemas A e B) e do embasamento 

adjacente. 

A área apresenta um estilo estrutural diversificado, onde são observados dobramentos, 

falhamentos e zonas de cisalhamento, além de foliações e lineações relacionadas. Também foram 

verificados conjuntos de veios e fraturas originados a partir de um ou mais campos de esforços 

tectônicos que atuaram na região. O objetivo final consistiu em avaliar as relações entre a deformação 

da cobertura mesoproterozóica da área e herança tectônica, analisando a influência do embasamento 

na inversão tectônica de antigas estruturas de bacia. Em adição, este estudo auxiliou no entendimento 

do posicionamento correto das unidades estratigráficas ali presentes e do metamorfismo impresso 

nessas rochas. 

A área foi dividida em três domínios estruturais designados de DI, DII e DIII (Figura 4.1). 

Tais domínios foram diferenciados pela orientação espacial das estruturas, pelo regime tectônico e 

pela magnitude de deformação. As terminologias e convenções adotadas para a representação dos 

elementos estruturais neste capítulo estão relacionadas no Quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1: Notação dos elementos estruturais empregados neste trabalho. 

Símbolo Elemento estrutural 

S0 Acamamento sedimentar 

S1 Primeira geração de clivagem, desenvolvida sobre o S0 

S2 Segunda geração de clivagem, do tipo crenulação, que secciona S1 e S0 

Sm Foliação de natureza milonítica 

β1 Primeira geração de dobras, desenvolvida sobre o S0 

β2 Segunda geração de dobras, desenvolvida sobre o S0 e/ou sobre a clivagem S1 

L1 Lineação mineral, materializada na clivagem S1 

L1x2 Lineação de interseção entre S1 e S2 

Lm Lineação mineral e/ou de estiramento, materializada na foliação Sm 

ZC Zona de cisalhamento 

 

 



Costa, A. F. O., 2013. Estratigrafia e tectônica da borda oeste do Espinhaço Central... 

 

 108 

 
Figura 4.1: Mapa litoestrutural com os estereogramas de atitudes dos dados de campo associados a cada 

domínio estrutural: ZCC: sistema de zonas de cisalhamento Caldeirão; SJB: sistema de zonas de cisalhamento 

São João do Bonito; M: sistema de falhas Montevidéu; FQ: Falha do Quilombo; FSO: Falha de Santo Onofre; 

ZCG: zona de cisalhamento do Grama (modificado de Drumond et al. 1980, com base em novos levantamentos 

de campo). 

 

O domínio I abrange a maior parte da área, compreendendo toda a faixa setentrional da 

ZTMA. A sua maior distinção em relação aos demais domínios decorre do fato de exibir menor 

intensidade de deformação. Nele é observado acamamento (S0) com direção principal NE-SW e 
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moderado mergulho para SE (Figura 4.2). Em alguns locais há camadas com mergulho para NW. 

Localizadamente se encontra uma clivagem (S1), com mergulhos elevados ora para oeste ora para 

leste.  Nas proximidades do contato com as rochas do embasamento ocorrem camadas 

conglomeráticas com seixos de rocha granítica fortemente estirados. As lineações minerais e de 

alongamento de clasto apresentam caimento predominantemente para leste. O rake da lineação 

mineral L1 sobre a foliação S1 revela alto valor angular. 

 

 
 

Figura 4.2: Seção geológica A-A’ sob MDT localizada no domínio I. 

 

O domínio II ocupa a porção meridional da ZTMA e está em contato com o complexo 

gnáissico-migmatítico por meio de uma zona de cisalhamento (ZC), aqui designada de ZC do Grama. 

De modo diferente do que ocorre no domínio I, o acamamento S0 apresenta direção geral NW-SE, com 

mergulhos variados para NE. A lineação mineral é oblíqua à foliação e apresenta um rake de médio 

valor angular. As rochas neste domínio apresentam magnitudes de deformação elevadas e 

consequentemente, uma estruturação complexa e bastante variável, com o desenvolvimento de 

homoclinais, anticlinais e falhas reversas associadas. Em quase toda a extensão do domínio II, 

principalmente próximo à ZC do Grama há evidências de uma deformação penetrativa, como por 

exemplo, clivagem S1, clivagem de crenulação S2, foliação S-C e veios de quartzo boudinados. 

Contudo, há afloramentos conservados ou menos deformados, que permitem adquirir informações 

valiosas para a análise estratigráfica da região; estes são encontrados à medida em que se afasta da 

falha do Grama. Tais parâmetros comprovam o comportamento estrutural distinto deste setor em 

relação aos demais domínios. 

O domínio III compreende o extremo sul da área, ou seja, a zona de estrangulamento de Mato 

Verde, limitado a leste pela falha de Santo Onofre.  De modo semelhante ao domínio I, apresenta 
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clivagem S1 em ângulo com acamamento S0, com vergência para oeste (Figura 4.3). Em muitos locais 

é comum a presença de uma clivagem de crenulação S2, notadamente em camadas pelíticas do sintema 

A. As lineações de interseção da S1 com a S2 definem o eixo das mesodobras β2, com direção N-S. No 

contato das rochas supracrustais com o embasamento observa-se uma elevada deformação marcada 

por zonas de cisalhamento a base de milonitos. 

 

 
 

Figura 4.3: Seção geológica B-B’ sob MDT localizada no domínio III. 

 

A seguir, apresenta-se a descrição, o tratamento e a análise dos dados coletados em campo em 

separado para cada domínio estrutural. Com vistas à melhor análise espacial dos dados estruturais, os 

estereogramas foram confeccionados fazendo uso do método convencional e de Kamb
1
. Em adição, o 

mesmo conjunto de dados foi representado por projeções de polos e linhas, com o intuito de melhor 

observar a dispersão dos dados estruturais. Os parâmetros estatísticos K
2
 e C

3
 obtidos foram com base 

na análise estatística de dados estruturais segundo Woodcock & Naylor (1983). 

 

4.2  – ANÁLISE DESCRITIVA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

                                                
 

1
 O método de Kamb permite a análise gráfica estatística dos dados a partir de uma distribuição uniforme dos 

pontos numa projeção de igual área (Plujim & Marshak 2004).  

 
2 K: índice de forma, no qual valores iguais a 1 indicam uma distribuição de transição guirlanda unimodal; 

abaixo desse valor uma distribuição em guirlanda e acima uma distribuição unimodal. 

 
3 C: índice de dispersão ou relação entre distribuição unimodal/guirlanda, no qual valores elevados sugerem uma 

forte relação e/ou baixa dispersão.  
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4.2.1  – Acamamento 

 De modo geral o acamamento sedimentar (S0) encontra-se bem preservado nas rochas da 

cobertura, sendo definido pela presença de estratificação/laminação interna, mudanças de granulação 

do sedimento, intercalação de pelitos ou pelo próprio empacotamento sedimentar, evidenciado pela 

existência de planos de acamamento. Na área investigada o S0 exibe direções variáveis de acordo com 

o domínio em que se encontra presente. 

 Observa-se nos estereogramas do domínio I que o S0 apresenta direção predominante NNE-

SSW e moderados a altos ângulos de mergulho para SSE e NNW (Tabela 4.1). A concentração 

máxima obtida para S0 corresponde ao plano 118/50 visto tanto no método convencional quanto no 

método de Kamb. A dispersão dos polos define uma guirlanda cujo polo (eixo β) é igual a 189/21. 

Essa dispersão provavelmente está relacionada com um dobramento quase cilíndrico. 

 No domínio II as rochas se encontram mais deformadas, quando comparado ao setor anterior. 

Os estereogramas representam a distribuição do tipo guirlanda, no qual o ajuste do grande círculo não 

é muito bom, devido à elevada dispersão dos dados. No entanto, um melhor ajuste é alcançado com 

um pequeno círculo, o que leva a relacionar essa distribuição com um dobramento cônico (Tabela 4.1). 

O S0 apresenta orientação preferencial segundo 68/57, como melhor representado no método de Kamb. 

 O domínio III apresenta S0 com direção preferencial N-S com moderado mergulho para E. Os 

estereogramas deste domínio apresentam um agrupamento forte do tipo unimodal e não apresentam 

diferenças consideráveis para os dois métodos (Tabela 4.1). 
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Tabela 4.1: Estereogramas para o acamamento S0 de rochas que ocorrem nos domínios estudados. 

Método Domínio I Domínio II Domínio III 

Convencional 

 

Kamb 

Projeção de 

polos 

 

N=76; K=1,18; C=2,9 

Máximo: Convencional = 

105/62 

Kamb =120/51 

N=20; K=0,97; C=2,67 

Máximo: Convencional = 

42/76 

Kamb = 68/57 

N=62; K=2,92; C=3,61 

Máximo: Convencional = 

84/60 

Kamb = 85/55 

 

4.2.2  – Clivagem S1 

 É a estrutura secundária principal da região estudada, presente em todas as unidades 

mapeadas, porém de forma mais penetrativa em leitos de rochas pelíticas. Comumente essa estrutura 

se destaca em rochas intemperizadas; é definida principalmente pela orientação de micas e/ou pelo 

estiramento de quartzo e feldspato.  

A clivagem S1 apresenta um desenvolvimento variável, com níveis de penetratividade bastante 

heterogêneos, desde incipiente ou ausente até fortemente desenvolvida. No domínio I ela se restringe à 

matriz dos conglomerados, envolvendo os clastos da rocha (Figura 4.4a). Nas imediações do contato 

com rochas do complexo gnáissico-migmatítico, apresenta-se intensamente desenvolvida, com um 



Contribuições às Ciências da Terra, 172p. 

 

 113 

elevado mergulho para NW. Em geral a S1 apresenta uma orientação preferencial segundo 106/65 no 

domínio I, como indicado pelo método Kamb. Os estereogramas deste domínio mostram uma 

distribuição do tipo guirlanda cujo eixo β é igual a 193/09 (Tabela 4.2). 

 No domínio II, os dados mostram uma alta dispersão e a orientação preferencial para a S1 é 

064/62, melhor visualizada pelo método Kamb, conforme mostrado nos estereogramas deste domínio 

(Tabela 4.2). Já o domínio III, apresenta uma distribuição mais homogênea originando um diagrama 

de contorno unimodal. O plano médio para a S1 no domínio III apresenta orientação 90/57. 

Em lâmina, a clivagem S1 é caracterizada pela orientação preferencial da mica e sombras de 

pressão em grãos de quartzo e feldspato (Figura 4.4b). Pode-se verificar que a sua formação está 

relacionada com um metamorfismo de temperaturas relativamente baixas de fácies xisto-verde. 

 

 
Figura 4.4: a) Clivagem envolvendo os clastos de quartzo e arenito (Ponto MA-329). b) Fotomicrografia da 

clivagem S1 definida pela alternância de bandas ricas em sericita e quartzo (Lâmina MA-246). 

 

  

a) b) 
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Tabela 4.2: Estereogramas para a clivagem S1 nos domínios estudados. 

Método Domínio I Domínio II Domínio III 

Convencional 

 

Kamb 

Projeção de 

polos 

 

N=20; K=0,97; C=2,67 

Máximo: Convencional = 

093/60; 111/86; 136/35 

Kamb =106/65 

N=21; K=1,06; C=2,62 

Máximos: Convencional = 

43/78 e 70/61 Kamb = 

64/62 

N=49; K=11,6; C=2,97 

Máximo: Convencional = 

90/57 Kamb = 91/56 

 

4.2.3  – Clivagem de crenulação S2 

 A clivagem de crenulação é ocasionada pelo dobramento da foliação S1 e ocorre com 

espaçamento milimétrico, sem estar necessariamente associada a dobramentos na escala de 

afloramento. Ela foi encontra localmente na área, nas porções mais pelíticas do membro A1 ocorrentes 

nos domínios II e III (Figura 4.5a,b).  

Essa clivagem apresenta orientação preferencial aproximadamente 006/5. Já a lineação de 

interseção L2x1 acha-se com maior penetratividade nos metapelitos dobrados e revela uma orientação 

regional segundo N-S, coincidindo relativamente com as dobras β2 de escala de afloramento. Não 

existem dados estruturais suficientes para a construção de estereogramas para estes elementos 

estruturais. 



Contribuições às Ciências da Terra, 172p. 

 

 115 

 

 
Figura 4.5: a) Clivagem de crenulação S2 (358/20) desenvolvida em metapelito da litofácies SFm, presente no 

domínio III (Ponto MA-246). b) Fotomicrografia de rocha metapelítica no domínio II (Ponto MA-69). 

 

4.2.4  – Lineação mineral L1 

 A lineação mineral L1 está relacionada à geração da clivagem S1 contida sobre seu plano e, 

como consequência, relaciona-se com a evolução das dobras β1. Trata-se de uma feição de difícil 

identificação no campo, não sendo encontrada em todos os locais em que ocorre a S1. Em geral ela é 

definida pela orientação preferencial de minerais micáceos (sericita/muscovita) e de agregados 

policristalinos de quartzo. Por vezes, além da lineação mineral, verifica-se uma lineação de 

estiramento resultante da distorção de minerais no interior de algumas rochas, contudo com a mesma 

orientação espacial da L1. 

 A Tabela 4.3 exibe a distribuição dos dados da L1 nos domínios estudados. Observa-se em 

todos os domínios um claro predomínio de caimento para leste e mergulhos médios em torno de 55º. 

Nos domínios I e III, a lineação L1 caracteriza-se por elevada obliquidade. Já no domínio II essa 

lineação é oblíqua à foliação e apresenta caimentos variáveis, como mostra a alta dispersão de seus 

dados em estereograma. Em alguns locais no domínio II há degraus (steps) sobre a clivagem S1 que, 

combinados com a direção da L1, indicam movimento reverso. 

  

  

a) b) 
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Tabela 4.3: Estereogramas para a lineação L1 nos domínios estudados. 

Método Domínio I Domínio II Domínio III 

Convencional 

 

Kamb 

Projeção de 

linhas 

 

N=11; K=2,06; C=2,51 

Máximo: Convencional 

=109/56 

Kamb =92/58 

N=16; K=2,08; C=2,51 

Máximo: Convencional = 

113/56 

Kamb = 114/57 

N=24; K=3,06; C=4,24 

Máximo: Convencional = 

106/50 

Kamb = 105/50 

 

4.2.5  – Dobras 

 As dobras observadas no segmento estudado foram divididas em duas gerações com base no 

estilo de dobra. O estilo de dobra designa as características morfológicas e a relação da dobra com as 

foliações e lineações características (Pluijm & Marshak 2004). 

 A geração de dobras β1 afeta o acamamento S0 e desenvolve a clivagem S1 (Figura 4.6). Essa 

geração ocorre subordinada na área, restrita ao domínio III. Os estilos e as orientações dessas dobras 

foram mais bem caracterizados em afloramento. As dobras β1 são classificadas como monoclinais, 

fortemente assimétricas e cerradas (ângulo interflanco 10 a 70º). A superfície axial está paralelizada a 
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S1 e apresenta direção 108/65. O eixo de dobra exibe rumo para o quadrante NE e ângulo de caimento 

médio de 60º. 

 

 
Figura 4.6: Dobras β1 com o plano axial coincidente com a clivagem S1 (Ponto MA-109). 

 

 A geração de dobras β2 está associada ao desenvolvimento da clivagem de crenulação S2 e são 

mais frequentes na área estudada, se comparada as dobras β1. Essas dobras são verificadas nos 

domínios II e III e ocorrem de forma isolada no interior de sequências multiacamadadas, sobretudo a 

base de camadas pelíticas com intercalações psamíticas. Trata-se de dobras fortemente assimétricas e 

com vergências para W, compatíveis com um regime de cisalhamento reverso (Figura 4.7). Nas 

regiões de charneiras dessas mesodobras são observadas dobras do tipo M. A Figura 4.8 mostra a 

distribuição do eixo dessas dobras, no qual se percebe caimento preferencial para norte.  
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Figura 4.7: Dobra β2 desenvolvidas sobre metapelitos do membro A1. À esquerda detalhe para a zona de 

charneira com dobras do tipo M. À direita clivagem de crenulação assimétrica (Ponto MA-342). 

 

 
Figura 4.8: Estereograma para eixos de dobras β2, ocorrentes nos domínios II e III; número de medidas: 11; 

máximo: 007/29. K= 1,03 e C=3,64. 

 

4.2.6  – Sistemas de Falhas e Zonas de Cisalhamento 

 Na área ocorrem algumas falhas e zonas de cisalhamento que constituem importantes 

elementos na evolução da sua estruturação tectônica. Já os sistemas consistem em dois ou mais ramos 
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de falhas ou zonas de cisalhamento associadas que separam segmentos ou blocos de falhas menores 

presentes entre elas. O nome dessas estruturas foi extraído da localidade a qual se encontram. No 

âmbito deste trabalho são apresentados os seguintes acidentes tectônicos, alguns dos quais já 

reconhecidos em mapeamentos regionais anteriores: 

 sistema de zonas de cisalhamento Caldeirão;  

 sistema de zonas de cisalhamento São João do Bonito;  

 zona de cisalhamento do Grama;  

 sistema de falhas Montevidéu;   

 falha do Quilombo; e 

 falha de Santo Onofre. 

A análise dessas falhas e zonas de cisalhamento foi realizada com o objetivo de auxiliar o 

entendimento dos processos formadores e deformadores de bacias, já que suas origens estão 

relacionadas a episódios de rifteamento no âmbito da área estudada. Uma vez que não era o foco dessa 

dissertação, essas feições foram investigadas de modo superficial, tendo sido caracterizadas apenas em 

alguns afloramentos ou avaliadas e/ou reinterpretadas com base nos mapas geológicos existentes. A 

figura 4.7 mostra de forma esquemática essas estruturas.  

 

Sistema de zonas de cisalhamento Caldeirão 

 Esse sistema está representado na porção noroeste da região estudada, instaladas no 

embasamento gnáissico-migmatítico aqui denominado de bloco Caldeirão (Figura 4.9). O conjunto 

dessas zonas de cisalhamento foi identificado, inicialmente, no Projeto Porteirinha Monte Azul 

(Drumond et al. 1980). Ele é materializado zonas subparalelas com orientação principal NE-SW.   

De acordo com investigações efetuadas neste trabalho, a existência do sistema de zonas de 

cisalhamento Caldeirão pode ser postulada de forma indireta a partir do registro deformacional 

verificado nas rochas do bloco homônimo. São observadas mesozonas de cisalhamento dúctil-rúptil 

que seccionam e deformam intensamente gnaisses bandados do Complexo Porteirinha, marcadas por 

uma foliação milonítica Sm bem desenvolvida. No ponto MA- 112 verifica-se a alternância de estreitas 

faixas filonitizadas alternadas com porções menos deformadas, que evidenciam a heterogeneidade da 

deformação no interior da zona. Em geral a foliação Sm orienta-se segundo NE-SW, com mergulhos 

subverticais (Figura 4.10a). Sobre ela ocorre uma lineação de estiramento Lm, com alta obliquidade e 

caimentos para norte e nordeste, conforme observado no estereograma da Figura 4.10b. Os raros 

indicadores cinemáticos sugerem movimento reverso sinistral por intermédio de padrões de foliação S-

C. 
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Figura 4.9: Mapa estrutural simplificado com destaque para as falhas e zonas de cisalhamento. ZCC: sistema de 
zonas de cisalhamento Caldeirão; SJB: sistema de zonas de cisalhamento São João do Bonito; M: sistema de 

falhas Montevidéu; FSO: falha de Santo Onofre; FQ: falha do Quilombo; ZCG: zona de cisalhamento do Grama. 
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a) Foliação Sm: 8; Plano médio: 305/82. K: 1,53 e C: 

5,99 

 

b) Lineação Lm:5; máximo:22/76. K: 9,09 e  C: 3,91 

Figura 4.10: Estereogramas para a foliação Sm e para a lineação Lm, medidos em pontos do sistema de zonas de 

cisalhamento Caldeirão. 

 

Sistema de zonas de cisalhamento São João do Bonito 

 Constitui um conjunto de zonas de cisalhamento alinhadas segundo direção N-S, instaladas no 

embasamento do bloco São João do Bonito, posicionado imediatamente a oeste da zona de 

estrangulamento de Mato Verde (Figura 4.9). Assim como para o sistema Caldeirão as zonas de 

cisalhamento do sistema São João do Bonito foram interpretadas neste trabalho com base em 

observações de deformação intensa em rochas granitóides do Suíte Catolé e gnaisses do Complexo 

Porteirinha. No trabalho de Drumond et al. 1980 são igualmente descritas porções mais deformadas do 

embasamento, no entanto sem discriminar zonas em mapa. 

 Ao longo do sistema São João do Bonito é comum a ocorrência de rochas com menor grau ou 

mesmo poupadas de deformação. Nas porções com uma maior magnitude de deformação observam-se 

protomilonitos até ultramilonitos. O regime desse sistema de zonas é marcado por uma deformação 

rúptil-dúctil, caracterizada por processos de milonitização e desenvolvimento de lineações de baixa 

temperatura associadas a degraus. De forma diversa esta lineação é marcada pela orientação de 

minerais micáceos, sobretudo mica branca, 

A foliação milonítica revela orientação principal 77/75. A lineaçao Lm mostra alta obliquidade 

e atitude média 141/59. Os indicadores cinemáticos, quando encontrados indicam movimento reverso. 

Devido ao pequeno número de dados coletados nesse sistema de zonas de cisalhamento, não foi 

possível a elaboração de estereogramas. 

 

Zona de cisalhamento do Grama 

O contato entre as rochas do bloco São João do Bonito e a cobertura proterozóica na borda sul 

da ZTMA é marcado por extenso e significativo cisalhamento, designado aqui de zona de 
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cisalhamento do Grama (Figura 4.9). Tal zona apresenta uma elevada magnitude de deformação, 

espessuras de algumas dezenas de metros e é materializada tanto por rochas do embasamento 

(milonitos a protomilonitos) quanto por rochas do sintema A. A trama estrutural desta zona revela 

aspecto rúptil evidenciado por uma microcataclase da rocha em combinação com aspectos mais 

dúcteis, como o desenvolvimento de foliação milonítica e boudinage de veios de quartzo.  

A foliação milonítica Sm apresenta orientação principal segundo NW-SE, com moderados 

mergulhos para NE (Figura 4.11a). A lineação Lm se apresenta com caimentos oblíquos em relação ao 

mergulho da foliação, com atitude média 94/43 (Figura 4.11b). Ela é assinalada pela orientação de 

minerais micáceos e pelo estiramento/alongamento linear de cristais de quartzo e feldspato.  

Os indicadores cinemáticos utilizados para determinar o sentido de cisalhamento foram as 

estruturas do tipo S-C, os degraus sobre a foliação e a foliação milonítica sigmoidal. Apesar de 

observadas apenas em alguns pontos, essas feições em conjunto com a atitude da lineação 

determinaram um movimento reverso para sudoeste (Figura 4.12a, c), com componente sinistral 

associada; em outras palavras, as rochas da cobertura mesoproterozóica cavalgaram em regime 

transpressivo o bloco São João do Bonito. Em adição foram observados veios de quartzo rotacionados 

e boudinados nas unidades supracrutais, em acordo com o mesmo regime cinemático (Figura 4.12 b).  

 

 

a) Foliação Sm: 11; plano médio: 056/48. K:3,19 e C: 4,48 

 

b) Lineação Lm:12; máximo:97/43. K:6,66 e C: 

3,84 

Figura 4.11: Estereogramas para a foliação Sm e para a lineação Lm, ambas ocorrentes ao longo da zona de 

cisalhamento do Grama. 
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Figura 4.12: Bloco diagrama esquemático mostrando três planos de visada da zona de cisalhamento do Grama: 

a) Lineação Lm oblíqua à foliação (vista para N); b) veio de quartzo boudinado por transpressão sinistral (vista 
em planta); c) milonito com estruturas S/C (vista para SE). 

 

Sistema de falhas Montevidéu 

No interior da ZTMA Drumond et al. (1980) cartografaram traços de falhas comseparações 

direcionais de pacotes estratigráficos. Esses traços são aqui agrupados no sistema de falhas de 

Montevidéu. As falhas apresentam uma direção aproximada NNW-SSE e possivelmente, são 

responsáveis por um deslocamento de dezenas a centenas de metros das rochas da cobertura, vista em 

mapa (Figura 4.9). Tal sistema não foi estudado nesta dissertação, sendo apenas indicado no mapa 

geológico. 
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Falha do Quilombo 

Essa falha foi interpretada após a constatação em mapa da interrupção dos sintemas A e C nos 

setores setentrional e meridional da ZTMA (Figura 4.9). Aparentemente ela se encontra encoberta 

pelas rochas do sintema C, visto ela exibir deslocamentos semelhantes. Dessa forma é sugestivo que 

ela tenha sido nucleada anteriormente ou no máximo contemporaneamente à deposição dos 

sedimentos do sintema C. 

 

Falha de Santo Onofre 

 Essa falha foi definida ao longo do vale do rio homônimo durante a execução do Projeto 

Chumbo (Schobbenhaus 1972) e desde então tem sido aceita por vários trabalhos de cartografia 

regional. A sua representação no mapa geológico dessa dissertação foi obtida mediante a compilação 

dos dados de Drumond et al. (1980).   

Essa falha ocorre balizando a parte oriental da ZTMA com orientação N-S e define o limite 

entre as rochas do sintema C e do sintema Santo Onofre (Figura 4.9). De acordo com Fernandes et al. 

(1982), a extensão total da falha de Santo Onofre remonta mais de 600 km de comprimento, 

constituindo uma importante feição tectônica que se estende ao longo da cordilheira do Espinhaço 

Central e Setentrional.  

Apesar da sua importância no entendimento da evolução tectônica da bacia essa falha não foi 

investigada nesta dissertação, sendo produto de trabalhos futuros. Neste trabalho as interpretações 

envolvendo tal falha seguiram a sua caracterização na literatura como uma falha de borda de rifte que 

controla eventos de inversão de bacia (p. ex. Bertoldo 1993, Shobbenhaus 1993, Danderfer 2000).  

 

4.2.7  – Fraturas 

 Nos trabalhos de campo foram observados diversos conjuntos de fraturas, sem, no entanto, 

efetuar um estudo detalhado dessas feições. As rochas do domínio I estão bem mais fraturadas que as 

dos domínios II e III, com o predomínio de uma família de fraturas transversais à estruturação 

tectônica do domínio. A atitude média dessa família situa-se na direção NW-SE, com mergulhos 

moderados a altos (Figura 4.13). Próximo do trend dominante há diversas famílias de menor expressão 

polarizadas nas direções N-S e E-W. Nota-se que a família de fraturas transversais concorda com as 

direções da falha reversa situada na borda sul da ZTMA. Logo pressupõe que as fraturas teriam sido 

geradas pelo mesmo campo de tensões desse falhamento. 
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 Fraturas: 16 

 

Máximo: 45/29. K=0,15; C=2,43 

Figura 4.13: Diagrama de roseta e estereograma para fraturas que ocorrem no segmento estudado. 

 

4.2.8  – Veios 

 Os veios preenchidos por quartzo ocorrem por todo o segmento estudado e estão associados, 

possivelmente com o evento de compressão tectônica da ZTMA. Eles correspondem, em geral, a 

fraturas abertas, preenchidas por quartzo, as quais registram a migração dos fluidos no decurso da 

evolução estrutural da região. Eles também apresentam um importante papel na formação econômica 

de cristais de quartzo na região. Os veios foram divididos em três grupos (V1, V2 e V3) em função de 

sua geometria e da relação espacial com o acamamento sedimentar ou clivagem S1.  

 Os veios V1 são paralelos a subparalelos ao acamamento sedimentar, portanto são encontrados 

com atitudes variadas, dependendo do local onde se encontram. Seus dados não foram representados 

no estereograma devido a essa concordância. Exibem espessuras centimétricas e comprimentos que 

variam de decimétricos a métricos.  

 Os veios V2 constituem o tipo predominante observado na área e ocorrem dispostos 

transversalmente ao acamamento, às vezes em posição ortogonal. Possuem espessuras centimétricas a 

decimétricas, afinando e desaparecendo lateralmente (Figura 4.14b). Os veios dessa família 

apresentam orientações em torno de NNE-SSW e mergulhos moderados para NW. O diagrama da 

figura 4.13a revela um agrupamento marcante relacionado com essa família de veios. 

Subordinadamente são observadas famílias com direção NW-SE e mergulho para SW. 

 Os veios V3 apresentam-se rotacionados e boudinados e ocorrem fazendo baixo ângulo com a 

clivagem S1 (Figura 4.14 a). Em alguns pontos, observa-se que a S1 encontra-se impressa neles. Este 

fato evidencia tratar-se de uma feição gerada, provavelmente, durante os estágios iniciais da 

deformação, antes do desenvolvimento da foliação. Em alguns casos, percebe-se certa rotação das 
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fendas as quais adquirem formas sigmoidais como resposta ao desenvolvimento da deformação 

progressiva. É possível visualizar esses veios próximos à zona de cisalhamento do domínio II com 

movimento sinistral. Os veios dessa família apresentam orientações em torno de NE-SW, como 

mostrado na Figura 4.15. 

  

 

Figura 4.14: Veios de quartzo presentes na rochas supracrustais. a) Veio do tipo 3, boudinado. b) Veio do tipo 2, 

ortogonal ao acamamento S0. 

 

 

Veios: 24 

 

Máximo: 101/28. K=4,83; C=2,38 

Figura 4.15: Diagrama de roseta e estereograma para veios que ocorrem no segmento estudado. 

 

a) 

b) 
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4.3  – METAMORFISMO 

 Com o objetivo de caracterizar os processos envolvidos no desenvolvimento das tramas das 

rochas supracrustais do Supergrupo Espinhaço, procedeu-se uma breve análise do metamorfismo 

impresso nessas rochas. Ressalta-se que foram reconhecidas apenas as fácies metamórficas (por ex. 

fácies xisto verde inferior, superior) a partir das associações minerais, sendo possível fornecer somente 

valores relativos de pressão e temperatura.  

A partir das análises de campo, nota-se que em geral, as estruturas sedimentares encontram-se 

bem preservadas, o que denota o baixo grau metamórfico presente na área. Observa-se ainda que o 

grau de metamorfismo seja bastante heterogêneo no interior de cada domínio, não sendo possível 

caracterizá-los separadamente. Nas lâminas investigadas observaram-se rochas pertencentes à fácies 

xisto verde inferior, como representado pelas rochas vulcanoclásticas que apresentam zeólitas e 

carbonato em sua constituição. Entretanto predomina o metamorfismo da fácies xisto verde, 

representado pela mica branca nas rochas metassedimentares. Localmente há a presença de epidoto e 

clorita que também marca um baixo grau metamórfico. Nos locais com maior deformação observa-se 

biotita, sobretudo, nas camadas metapelíticas presentes no membro A1. 

 Nos metaconglomerados o metamorfismo é impresso, sobretudo, na sua matriz. Em lâmina 

delgada, observa-se forte orientação de mica branca e recristalização dos grãos de quartzo, que por 

vezes se encontram alongados (Figura 4.16a). Nos metarenitos do sintema B, os grãos exibem 

extinção ondulante e feições de subgrãos, evidenciando recristalização em temperaturas baixas (Figura 

4.16b). Nas rochas vulcanoclásticas, a presença de overgrowth em quartzo (Figura 4.16c e d) 

evidencia um grau metamórfico muito baixo. 

 As camadas metapelíticas presentes no membro A1 são caracterizadas pelo predomínio da 

fácies xisto verde superior. Em algumas lâminas os grãos de quartzo encontram-se distribuídos em 

camadas de espessura milimétrica e em lentes alongadas, ou sigmoidais, às quais a foliação tende a se 

amoldar. Em alguns locais observa-se biotita com forte orientação preferencial (Figura 4.16e). A 

quantidade de mica branca nessa litofácies aumenta consideravelmente e ainda ocorre biotita, clorita e 

epidoto (Figura 4.16f).  
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Figura 4.16: Fotomicrografias de feições metamórficas. a) Grãos recristalizados de quartzo (Ponto MA-23). b) 

Quartzo com extinção ondulante em metarenito do sintema B (Ponto MA-229). c) A seta em amarelo indica 

overgrowth em quartzo em rochas epiclásticas do membro A2 (Ponto MA- 157). d) Mesma amostra anterior com 

overgrowth indicando o baixo grau metamórfico impresso nas rochas vulcânicas. e) Biotita envolvendo os 

fragmentos de arenito e rocha granítica (Ponto MA-341). f) Metapelito com carbonato e epidoto (Ponto MA-

343). Bt: biotita; Cb: carbonato; Ep: epidoto; Pl: plagioclástio; T: traquito. 

 

4.4  – EVOLUÇÃO ESTRUTURAL 

A análise estrutural revelou que as feições tectônicas desenvolvidas na ZTMA e na ZEMV 

podem ser relacionadas com um evento de inversão tectônica. A fim de esclarecer os principais 

estágios de deformação envolvidos durante tal evento é necessário compreender a geometria dos 

episódios de formação de bacia na área. Dois processos de rifteamento, R1 e R2, foram interpretados 

neste contexto, relativos ao desenvolvimento dos sintemas A e C, respectivamente, e responsáveis por 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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originar falhas de grande deslocamento. O arcabouço estrutural do primeiro rifte foi certamente o que 

mais influenciou a geometria deformacional da ZTMA. Já o processo formador de bacia que acolheu o 

sintema B não envolveu a geração de estruturas importantes e, por conseguinte, o seu arcabouço não 

revela influência alguma no processo de inversão.  

Um terceiro evento de rifteamento (R3) sucedeu os demais e foi responsável pela geometria do 

Sintema Santo Onofre. Por sua vez ele não foi investigado neste trabalho, embora a falha de Santo 

Onofre balize toda a extensão oriental da ZTMA e tenha sido caracterizada na literatura como uma 

falha de borda de rifte que controla eventos de inversão de bacia (p. ex. Bertoldo 1993, Shobbenhaus 

1993, Danderfer 2000).  

 

4.4.1  – Geometria de pré-inversão 

 No decorrer de um episódio de tectônica extensional (evento R1), foi gerado um rifte 

assimétrico que acolheu os sedimentos do sintema A. A interpretação de um hemigráben ao invés de 

um gráben é sugerida uma vez que não há sedimentação similar a leste da região estudada. A partir de 

observações da assinatura sedimentar do rifte interpretou-se duas falhas de borda situadas ao longo do 

contato embasamento/cobertura (Figura 4.17a). A primeira no segmento setentrional de direção NE-

SW e a segunda, bordejando a borda ocidental do estrangulamento de Mato Verde, de direção N-S. 

Durante as fases iniciais do rifteamento os blocos Caldeirão e São João do Bonito foram realçados em 

relação ao bloco Monte Azul, favorecendo a geração e o aporte de sedimentos para os sistemas de 

leques aluviais. Provavelmente as paleofalhas extensionais foram interligadas por uma falha 

transtrativa dextral que se faria corresponder à paleofalha do Grama, com direção NW-SE, 

responsável por segmentar o rifte em duas sub-bacias do tipo hemigráben.  

O sistema de falhas de Montevidéu, situado no interior da ZTMA, pode ter sido nucleado 

durante esse evento, porém não há dados suficientes para afirmar tal hipótese. Neste caso elas 

poderiam ser interpretadas como falhas de acomodação da capa e explicariam o maior volume de 

sedimentação do sintema A no extremo norte da ZTMA, se comparado ao setor sul. De forma diversa 

elas poderiam ter se originado no decorrer do evento R2, para acomodar a sedimentação do sintema C. 

A arquitetura bacinal gerada pelo evento R1 foi superposta pelo estágio de embaciamento R2. 

É provável que a falha do Quilombo tenha se nucleado durante tal evento o que acarretou um possível 

soerguimento e erosão das unidades pré-existentes no bloco imediatamente a oeste. Como o arcabouço 

estrutural deste rifte não foi estudado, é inviável tecer análises sobre a geometria de formação dessa 

bacia no presente trabalho.  

 Posteriormente, outro estágio de rifteamento (evento R3) sobrepôs a arquitetura bacinal gerada 

pelos eventos R1 e R2, criando um complexo acervo de estruturas e espaço para acolher a 
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sedimentação relativa ao Sintema Santo Onofre. Embora este sintema não tenha sido investigado nesse 

trabalho, define-se aqui a nucleação da falha de Santo Onofre durante o evento R3. 

 

4.4.2  – Inversão Tectônica  

A partir da análise estrutural apresentada, a inversão tectônica da bacia Espinhaço na área 

estudada poderia ser relacionada com uma fase de deformação progressiva e heterogênea, em resposta 

a uma convergência frontal e/ou transpressiva entre o bloco Monte Azul e os blocos Montevidéu e São 

João do Bonito. O estilo estrutural final resultante desta convergência provavelmente foi controlado 

pela geometria de pré-inversão da bacia, exposta anteriormente.  

Durante os processos de inversão, as paleofalhas extensionais da bacia foram reativadas como 

falhas reversas de alto ângulo, com uma relativa componente sinistral associada (Figura 4.17b). Em 

adição, a falha de transferência do Grama foi reativada como uma falha de rasgamento materializada 

pela zona de cisalhamento homônima. Em tal situação o bloco São João do Bonito (bloco da lapa) 

ofereceu certa resistência aos processos de inversão o que gerou um estilo estrutural diferenciado. De 

modo geral o processo de inversão ocorreu de modo heterogêneo ao longo da bacia, tendo sido 

verificadas as maiores taxas de encurtamento ao longo do estrangulamento de Mato Verde. Em 

direção a norte, sobretudo no interior da ZTMA, há uma diminuição dos efeitos deformativos, o que 

evidencia menores taxas de inversão.  

 A estruturação tectônica observada no domínio I provém, provavelmente, da inversão de um 

hemigráben, configurado no decorrer do evento R1. Durante tal evento o bloco Caldeirão atuou como 

um anteparo rígido e, em consequência a cobertura próxima ao contato apresenta o mergulhos 

acentuados. Outra feição diz respeito à clivagem S1 com mergulho para SE, a qual contém uma 

lineação de mergulho indicando um regime compressivo frontal. Possivelmente durante o processo de 

inversão as rochas do embasamento foram envolvidas na deformação da cobertura, o que levou à 

nucleação do sistema de zonas de cisalhamento Caldeirão.  

 O arcabouço estrutural do domínio II evoluiu a partir da inversão de um hemigráben 

configurado por uma cinemática de transtração dextral no decorrer do evento R1. A falha de 

transferência (transfer fault, McClay 1991) foi reativada como uma falha de rasgamento (tear fault) de 

alto ângulo, nucleando assim, a zona de cisalhamento do Grama, agora com componente sinistral. 

Neste setor o bloco São João do Bonito atuou como anteparo rígido (buttresses, por ex. Fossen 2012) 

durante o tectonismo e, em conseqüência da zona estreita junto à interface cobertura e a falha de 

rasgamento, as rochas supracrustais experimentaram processos de encurtamento e ejeção mais intensos 

do que no domínio norte. Desta forma as rochas da cobertura cavalgaram as rochas do bloco São João 

do Bonito num regime transpressivo, originando então um estilo de dobras de menor ordem e vergente 
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para oeste. No decorrer do processo de inversão a deformação foi acomodada também sobre o 

embasamento, representada no caso pela zona de cisalhamento do Grama. 

Assim como nos demais domínios, a estruturação tectônica do domínio III decorre da inversão 

de um hemigráben durante o evento R1. Igualmente a relação clivagem S1 e lineação L1 indicam um 

regime compressivo frontal. Neste setor o envolvimento da suíte Catolé na deformação da cobertura é 

verificado a partir do sistema de zonas de cisalhamento São João do Bonito, que possivelmente foi 

nucleado durante tal episódio.  

Com base no estilo de deformação e comportamento das rochas supracrustais do segmento 

estudado, observa-se que uma contração de direção WNW-ESE resultou em encurtamento e extrusão 

do material da cobertura existente no interior do hemigráben, representado na área pelas camadas 

dobradas e foliadas da cobertura. Em adição, a orientação das famílias de veios do tipo 2 e 3 mostra 

que estes foram formados pelo cisalhamento ocorrente na região e pode traduzir uma decomposição do 

esforço principal que atuou durante a inversão da bacia. Outro fator do sistema deformativo em 

descrição é definido pelas zonas de cisalhamento presentes no embasamento, o que confere que este 

foi envolvido na deformação da cobertura, configurando uma tectônica thick-skinned. Exemplos 

similares têm sido descritos por diversos autores como, por exemplo, Danderfer & Dardenne (2002) e 

Cruz & Alkmim (2006). 
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Figura 4.17: a) Mapa esquemático mostrando a disposição dos principais elementos formadores de bacia – pré-

inversão tectônica. b) Mapa esquemático mostrando a papel desses elementos na fase de inversão tectônica. 
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CAPÍTULO 5 

GEOCRONOLOGIA / GEOQUÍMICA  

5.1  – APRESENTAÇÃO 

Este capítulo apresenta estudos geocronológicos pelo método U-Pb sobre duas amostras de 

unidades distintas presentes na área. A primeira (MA-1) representa o embasamento e foi coletada 

sobre a suíte intrusiva Catolé, a segunda (MA-8) representa a cobertura da bacia, representada por uma 

rocha vulcânica pertencente ao membro A2. Adicionalmente foi realizado o estudo litogeoquímico 

dessas duas amostras bem como de outras rochas vulcânicas pertencentes ao membro A2. A análise 

química foi utilizada como ferramenta complementar na caracterização petrográfica das rochas. 

A técnica utilizada para datação U-Pb em zircão foi LA-ICP-MS (Espectrometria de Massa 

com Nebulização Laser por Plasma Indutivamente Acoplado). Uma característica importante desse 

equipamento é que ele permite a datação in situ nos grãos selecionados e fornece idades com uma 

precisão de 1-2% (Silva 2005). A descrição detalhada do processo analítico das amostras encontra-se 

no capítulo 1 desta dissertação. 

O objetivo do estudo geocronológico sobre a amostra do embasamento é obter a idade de 

cristalização magmática da Suíte Catolé e informações importantes que sinalizam sua fonte e 

ambientes geotectônicos formadores. Já a análise na rocha vulcânica presente na cobertura visa à 

determinação da idade máxima da sedimentação da bacia (idade mínima dos zircões). Posteriormente, 

no capítulo 6 será feita a correlação dessas unidades à luz de dados existentes na literatura. 

  

5.2  – RESULTADOS DA AMOSTRA MA-01 

A amostra de granito MA-1 foi coletada em afloramento de corte da rodovia MG-625, que liga 

Mato Verde a Montezuma. Trata-se de um granito de granulação média e cor rósea-acinzentada 

(Figura 5.1a). Microscopicamente apresenta textura fanerítica, inequigranular média a grossa, sendo 

comuns cristais de quartzo recristalizados em forma de agregados poligonais (Figura 5.1b).  A rocha 

constitui-se por quartzo (40%), feldspato potássico (ortoclásio e microclina 30%), plagioclásio (20%), 

que por vezes encontra-se sericitizado e saussuritizado, mica branca (5%) e pouco menos de 5% de 

biotita. Minerais acessórios são opacos e zircão. O quartzo ocorre como cristais subédricos, com 

extinção ondulante, ou como conjunto de cristais em mosaico resultantes de recristalização. O 

plagioclásio ocorre na forma tabular, subédrica a anédrica. Alguns cristais apresentam-se alterados por 

sericita e epidoto. O feldspato potássico apresenta macla de Calsbad e pertita (Figura 5.1c, d). A 

microclina, reconhecida pela macla de Tartan, ocorre em cristais subédricos a euédricos; possui 

inclusões de biotita e minerais acessórios. 
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Figura 5.1: Fotomicrografias do granito da Suíte Catolé (Ponto MA-01). A) Amostra macroscópica do granito 

de coloração rosada. B) Textura do granito com presença de quartzo poligonal. C) Plagioclásio sericitizado. D) 

Macla de Calsbad em ortoclásio e macla em grade na microclina. 

 

Para se obter uma classificação química das amostras utilizou-se o diagrama TAS (total de 

álcalis versus SiO2) para a classificação das rochas plutônicas (Cox et al. 1979; Figura 5.2). 

Corroborando com a classificação petrográfica modal, a amostra é representada geralmente neste 

diagrama como granitos. É importante destacar que essa classificação coincide com a proposta por 

Knauer et al. (2007) 
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Figura 5.2: Classificação dos litotipos da Suíte Catolé, conforme o diagrama TAS (Álcalis X Sílica) de Cox et 

al. (1979) para rochas plutônicas. 

 

 O granito apresenta uma população de zircões castanhos claros e apresentam morfologia 

variada com grãos prismáticos ou alongados e relativamente espessos. Em geral os grãos mostram 

terminações arredondadas. As imagens de CL dos grãos mostram zoneamento oscilatório interno bem 

definido, uma textura típica de crescimento em processos magmáticos (Figura 5.3). 

 

 
Figura 5.3: Imagem de CL dos zircões do granito. 

 

 Nessa amostra foram selecionados 36 cristais de zircão, dos quais 19 foram descartados do 

cálculo final por serem significamente discordantes. Os resultados analíticos dos grãos são 

apresentados na Tabela 5.1. As análises realizadas nos zircões revelaram idades 207Pb/206Pb 

distintas, que variam desde 1799 ± 5 Ma até 3152 ± 22 Ma (Fig. 5.4a). Todavia três pontos 

concordantes fornecem uma média de idade 207Pb/206Pb ponderada de 1792 ± 7 Ma (MSWD = 2,5) 
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(Fig. 5.4b). Essa idade está relacionada ao processo de cristalização magmática da suíte Catolé. Por 

outro lado, os cristais das populações mais antigas são interpretados como cristais herdados ou 

incorporados durante a ascensão magmática. 

 

 
 

Figura 5.4: a) Diagrama de probabilidade cumulativa da amostra MA-1. b) Diagrama concórdia para a amostra 

de granito. 

 

a) 
b) 
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Tabela 5.1: Análises U-Pb via LA-ICP-MS do granito. 

Ratio 1s Ratio 1s Ratio 1s Age 1s Age 1s Age 1s Ratio 1s Ratio 1s a
Rho

1 TESTE33 0,13317 0,00224 0,38949 0,00585 7,12753 0,13144 2140,2 29,08 2120,5 27,15 2127,5 16,42 7,12753 0,13144 0,38949 0,00585 0,8144624

2 TESTE46 0,13256 0,00216 0,3891 0,00532 7,10821 0,12283 2132,2 28,28 2118,6 24,67 2125,1 15,38 7,10821 0,12283 0,3891 0,00532 0,7912363

3 TESTE40 0,13273 0,00179 0,38754 0,00514 7,08933 0,10813 2134,4 23,45 2111,4 23,86 2122,7 13,57 7,08933 0,10813 0,38754 0,00514 0,8695721

4 TESTE34 0,13071 0,00224 0,39266 0,00557 7,07339 0,12621 2107,5 29,75 2135,1 25,78 2120,7 15,87 7,07339 0,12621 0,39266 0,00557 0,7950096

5 TESTE39 0,13046 0,00197 0,39281 0,00552 7,06406 0,11713 2104,1 26,23 2135,9 25,55 2119,5 14,75 7,06406 0,11713 0,39281 0,00552 0,847506

6 TESTE49 0,12981 0,00261 0,3929 0,00576 7,03834 0,14551 2095,4 34,85 2136,3 26,67 2116,3 18,38 7,03834 0,14551 0,3929 0,00576 0,7091169

7 TESTE8 0,13099 0,00169 0,38978 0,00522 7,0325 0,10363 2111,3 22,43 2121,8 24,22 2115,5 13,1 7,0325 0,10363 0,38978 0,00522 0,9088144

8 TESTE51 0,1312 0,00196 0,38794 0,00552 7,01762 0,11679 2114,1 25,98 2113,3 25,64 2113,7 14,79 7,01762 0,11679 0,38794 0,00552 0,8549854

9 TESTE38 0,12947 0,00175 0,39279 0,00527 7,01002 0,10711 2090,8 23,57 2135,8 24,38 2112,7 13,58 7,01002 0,10711 0,39279 0,00527 0,8780908

10 TESTE67 0,12999 0,00247 0,37955 0,00552 6,7998 0,13338 2097,8 33,01 2074,2 25,8 2085,7 17,36 6,7998 0,13338 0,37955 0,00552 0,7414391

11 TESTE62 0,12981 0,00224 0,37878 0,00543 6,77694 0,12375 2095,4 30 2070,6 25,38 2082,7 16,16 6,77694 0,12375 0,37878 0,00543 0,7850571

12 TESTE47 0,12767 0,00201 0,38107 0,00536 6,70616 0,11467 2066,2 27,54 2081,3 25,03 2073,4 15,11 6,70616 0,11467 0,38107 0,00536 0,8225913

13 TESTE27 0,12625 0,00202 0,38493 0,00565 6,6942 0,11686 2046,4 27,98 2099,3 26,3 2071,9 15,42 6,6942 0,11686 0,38493 0,00565 0,8408131

14 TESTE20 0,12712 0,00161 0,382 0,00493 6,68969 0,09645 2058,6 22,17 2085,6 23 2071,3 12,74 6,68969 0,09645 0,382 0,00493 0,8951325

15 TESTE60 0,11026 0,00171 0,31919 0,00445 4,85159 0,0827 1803,6 27,95 1785,8 21,76 1793,9 14,35 4,85159 0,0827 0,31919 0,00445 0,8178795

16 TESTE25 0,1102 0,00152 0,31641 0,00455 4,80342 0,07791 1802,6 24,93 1772,2 22,3 1785,5 13,63 4,80342 0,07791 0,31641 0,00455 0,8865813

17 TESTE26 0,11001 0,00149 0,31615 0,00421 4,79168 0,07285 1799,5 24,46 1770,9 20,61 1783,4 12,77 4,79168 0,07285 0,31615 0,00421 0,8758851

18 TESTE7 0,24489 0,00345 0,62974 0,00887 21,24372 0,32926 3152 22,17 3148,6 35,09 3149,8 15,03 21,24372 0,32926 0,62974 0,00887 0,9087699

19 TESTE21 0,24417 0,00506 0,62028 0,0092 20,45303 0,42583 3147,4 32,53 3111 36,59 3113 20,15 20,45303 0,42583 0,62028 0,0092 0,712396

20 TESTE54 0,21937 0,0035 0,58614 0,00834 17,71387 0,30699 2976,1 25,46 2973,8 33,89 2974,3 16,66 17,71387 0,30699 0,58614 0,00834 0,8210203

21 TESTE59 0,21892 0,00326 0,58602 0,00829 17,68738 0,2934 2972,8 23,82 2973,3 33,69 2972,9 15,94 17,68738 0,2934 0,58602 0,00829 0,8527967

22 TESTE37 0,18871 0,00272 0,52147 0,00708 13,55941 0,21525 2730,9 23,53 2705,4 30,01 2719,4 15,01 13,55941 0,21525 0,52147 0,00708 0,8552667

23 TESTE36 0,1793 0,00286 0,5016 0,00781 12,37449 0,22367 2646,4 26,21 2620,7 33,51 2633,2 16,98 12,37449 0,22367 0,5016 0,00781 0,8614163

24 TESTE53 0,17635 0,00329 0,50706 0,00728 12,33917 0,23749 2618,9 30,73 2644,1 31,15 2630,6 18,08 12,33917 0,23749 0,50706 0,00728 0,745955

25 TESTE41 0,18701 0,00346 0,43436 0,00647 11,16927 0,21318 2716,1 30,21 2325,3 29,08 2537,4 17,79 11,16927 0,21318 0,43436 0,00647 0,7804279

26 TESTE9 0,16525 0,0019 0,47045 0,00633 10,71136 0,1514 2510,1 19,18 2485,5 27,76 2498,4 13,13 10,71136 0,1514 0,47045 0,00633 0,9519387

27 TESTE28 0,14919 0,00244 0,42992 0,00644 8,83991 0,15538 2336,6 27,71 2305,3 29,04 2321,6 16,03 8,83991 0,15538 0,42992 0,00644 0,8522185

28 TESTE35 0,13774 0,00194 0,39293 0,00537 7,46033 0,1175 2199 24,25 2136,4 24,87 2168,2 14,1 7,46033 0,1175 0,39293 0,00537 0,8677193

29 TESTE52 0,13835 0,00418 0,39089 0,00706 7,45475 0,21887 2206,7 51,52 2126,9 32,7 2167,6 26,29 7,45475 0,21887 0,39089 0,00706 0,6151726

30 TESTE24 0,13756 0,002 0,39274 0,00529 7,44434 0,11742 2196,7 25,06 2135,5 24,49 2166,3 14,12 7,44434 0,11742 0,39274 0,00529 0,8539544

31 TESTE66 0,13635 0,00234 0,39478 0,00564 7,41897 0,13563 2181,4 29,59 2145 26,09 2163,3 16,36 7,41897 0,13563 0,39478 0,00564 0,7814691

32 TESTE15 0,13539 0,00183 0,39614 0,00525 7,38632 0,11057 2169,1 23,34 2151,3 24,26 2159,3 13,39 7,38632 0,11057 0,39614 0,00525 0,8853223

33 TESTE14 0,13391 0,00204 0,35311 0,00522 6,49279 0,11308 2149,9 26,34 1949,5 24,88 2044,9 15,32 6,49279 0,11308 0,35311 0,00522 0,8488013

34 TESTE13 0,16435 0,00347 0,27721 0,00482 6,18328 0,13905 2500,9 35,07 1577,3 24,33 2002,1 19,66 6,18328 0,13905 0,27721 0,00482 0,7731897

35 TESTE10 0,12786 0,00163 0,33781 0,00464 5,94358 0,08927 2068,8 22,32 1876,1 22,34 1967,6 13,05 5,94358 0,08927 0,33781 0,00464 0,9145092

36 TESTE12 0,14851 0,00298 0,28832 0,00495 5,87195 0,12582 2328,9 34,04 1633,1 24,78 1957,1 18,59 5,87195 0,12582 0,28832 0,00495 0,8012409

a
Correlação de erro definida como o quociente da propagação de erros das razões 206/Pb/238/U e 207Pb/235U 

Pb206/U238

Amostra MA-1

Número de 

análises

Número do 

teste Pb207/Pb206 Pb206/U238 Pb207/U235 Pb207/Pb206 Pb206/U238 Pb207/U235 Pb207/U235
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5.3  – RESULTADOS DA AMOSTRA MA-8 

 Uma amostra de rocha vulcânica foi selecionada na porção centro-norte da ZTMA, no ponto 

MA-8. Esta rocha ocorre em forma de lajedo, com coloração cinza escura, granulação fina e estrutura 

interna maciça. Petrograficamente a rocha apresenta fenocristais de sanidina e feldspatos euédricos, 

embora alguns cristais apresentem bordas de corrosão. Os outros minerais quartzo-feldspáticos 

ocorrem como uma massa muito fina, que corresponde a mais de 70% da rocha. Observa-se nessa 

matriz uma orientação dos cristais de feldspato-potássico evidenciando um textura fluidal (Figura 

5.5a).  

 A análise química dessa amostra, bem como de outras estações de lavas vulcânicas foi 

realizada com o objetivo de auxiliar na classificação das mesmas. Também foram compiladas análises 

da sucessão vulcânica realizadas por Drumond et al. (1980) e Knauer et al. (2007), a fim de comparar 

os resultados obtidos. Os resultados analíticos estão mostrados na Tabela 5.2 e Tabela 5.3, distribuídos 

por siglas de amostragem e pelo trabalho ao qual ele foi publicado. Ressalta-se que a precisão dos 

resultados químicos das amostras analisadas neste trabalho pode ter sido prejudicada, uma vez que a 

sílica foi estimada com base em cálculos analíticos. No entanto o conjunto das análises petrográficas e 

químicas em adição com os dados existentes na literatura favorecem interpretações mais consistentes. 
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Tabela 5.2: Dados químicos das rochas vulcânicas amostradas neste trabalho. 

Amostra MA-8 MA-135A MA-143A MA-261 

Al2O3 16,18 14,09 11,66 13,69 

CaO 0,04 1,10 1,05 0,67 

Fe2O3
* 0,92 0,69 0,53 0,69 

FeO* 8,22 6,21 4,76 6,21 

K2O 3,20 4,18 6,76 7,62 

MgO 0,28 0,83 1,06 0,33 

MnO 0,02 0,06 0,25 0,04 

Na2O 4,60 2,90 0,39 1,06 

P2O5 0,02 0,05 0,04 0,07 

SiO2
** 65,12 66,84 70,10 67,67 

TiO2 0,65 0,61 0,48 0,67 

PPC (%) 0,75 2,44 2,94 1,29 

*FeO e Fe2O3 calculados pelo software  Mineral Formula Calculation (Hollocher 2010). Disponível em: 

http://serc.carleton.edu/research_education/equilibria/mineralformulaerecalculation.html. 

** SiO2 calculado com base em cálculos analíticos. 

 

Tabela 5.3: Dados químicos compilados da sequência vulcano-vulcanoclástica. 

Drumond et al. (1980) Knauer et al. (2007) 

Amostra FR 73 FR 89A FR 322 FR 342 FR 431 NR 212 NR 656 LF3 LF29 LF30 LF60 

Al2O3 15,12 16,47 10,42 20,70 12,75 7,64 14,26 12,80 13,10 13,70 15,20 

CaO 0,42 0,42 0,28 0,56 1,12 1,90 2,80 7,10 0,31 1,43 2,52 

Fe2O3 7,97 7,74 6,02 12,21 6,47 2,92 7,44 16,80 6,05 9,11 7,26 

FeO 0,14 0,51 0,23 0,16 0,97 1,90 4,94 - - - - 

K2O 3,13 6,75 5,06 7,95 5,66 5,06 1,80 1,18 6,10 4,12 2,32 

MgO 0,30 0,10 1,21 1,91 1,61 - 0,66 3,26 0,09 0,85 2,78 

MnO - - - - - - - 0,20 0,02 0,16 0,08 

Na2O 4,58 1,66 1,01 2,43 3,80 0,54 6,06 2,45 2,61 3,96 1,75 

P2O5 0,48 0,48 - 0,52 - - - 0,27 0,09 0,22 0,41 

SiO2 66,51 63,69 73,36 48,04 66,18 73,05 53,98 52,60 70,00 63,60 63,50 

TiO2 0,67 0,78 0,43 1,33 0,61 0,23 0,88 1,69 0,60 1,22 2,14 

PPC (%) 0,68 1,40 1,98 4,19 0,83 6,76 7,18 1,60 0,70 1,50 1,85 

  



Costa, A. F. O., 2013. Estratigrafia e tectônica da borda oeste do Espinhaço Central... 

 

 140 

As rochas analisadas no presente estudo apresentam uma pequena variação química e são 

classificadas como dacito (MA-8, Figura 5.5a) e riolito (MA135; 143; 261, Figura 5.5a, b, c) quando 

lançadas em diagrama do tipo álcali versus sílica (Cox et al. 1979; Figura 5.6). As demais rochas 

compiladas foram classificadas como andesito basáltico, tefra-fonolito, riolito e dacito. Interessante 

destacar que o resultado das amostras deste trabalho coincide com aqueles apresentados por Drumond 

et al. (1980) e Kanuer et al. (2007), embora as variações químicas apresentadas por ambos os autores 

sejam maiores. 

 

 
Figura 5.5: a) Fotomicrografia do dacito mostrando textura fluidal do feldspato potássico. b, c,d) Amostras 

macroscópicas do riolito (MA-135A; MA-143A; MA-261, respectivamente). 
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Figura 5.6: Classificação dos litotipos do membro A2, conforme o diagrama TAS (Álcalis X Sílica) de Cox et 

al. (1979) para rochas vulcânicas. 

Após o lançamento dos dados no diagrama TAS observa-se que a amostra MA-261 não é 

coerente com os resultados de petrografia para a mesma amostra, a qual foi classificada como um 

dacito.  Este fato pode estar ligado ao método de análise química utilizado (item 1.5), uma vez que a 

amostra incidiu próxima ao limite dos campos de dacito e riolito (Fig. 5.6).  

 As imagens de CL revelam alguns zircões subarredondados, típicos de minerais detríticos. 

Contudo a maioria dos grãos exibe faces bem definidas, bem como um zoneamento oscilatório interno, 

textura típica de origem ígnea (Figura 5.7). 

 

 
Figura 5.7: Imagens de CL de zircões da rocha vulcânica. 

  

Foram realizados 38 testes dos quais 17 zircões foram selecionados para cálculo da idade, já 

que eles são concordantes (Tabela 5.4).  Os grãos analisados forneceram diferentes conjuntos de 
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idades, o que indica que a sequência estudada foi fornecida com sedimentos transportados a partir de 

fontes de idades diferentes. Este padrão é ilustrado pelo diagrama de probabilidade cumulativa 

combinado com os histogramas da análise (Figura 5.8) 

  

Figura 5.8: Diagrama referente às idades (em milhões de anos) dos zircões detríticos do dacito (à esquerda) e 

histograma de probabilidade cumulativa (à direita). 

 

Os dados mostram diferentes intervalos de idades variando de 3319 Ma até 1517 ±22 Ma. A 

maior parte das idades caiu no intervalo de 2108 a 2152 Ma. Dentro do intervalo de idades mais 

jovens, as análises concordantes forneceram uma média de idade de 1524 ± 6 Ma (MSWD = 0,20; 

Figura 5.9), a qual é interpretada como a idade mínima do vulcanismo da bacia neste segmento. 

 
Figura 5.9: Idade concórdia da rocha vulcânica. 
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Tabela 5.4: Análises U-Pb via LA-ICP-MS da rocha vulcânica. 

Ratio 1s Ratio 1s Ratio 1s Age 1s Age 1s Age 1s Ratio 1s Ratio 1s Rho

1 TESTE58 0,16591 0,0021 0,47474 0,00465 10,8365 0,14102 2516,8 21,1 2504,3 20,31 2509,2 12,1 10,8365 0,14102 0,47474 0,00465 0,75267

2 TESTE71 0,16732 0,00255 0,47242 0,00503 10,8306 0,16302 2531 25,31 2494,2 22,02 2508,7 13,99 10,8306 0,16302 0,47242 0,00503 0,70738

3 TESTE43 0,13563 0,0019 0,39513 0,00402 7,37408 0,1044 2172,1 24,23 2146,6 18,58 2157,8 12,66 7,37408 0,1044 0,39513 0,00402 0,71861

4 TESTE65 0,13532 0,00169 0,39585 0,00385 7,3621 0,09539 2168,2 21,65 2149,9 17,78 2156,4 11,58 7,3621 0,09539 0,39585 0,00385 0,75064

5 TESTE14 0,13291 0,00143 0,39043 0,00385 7,15094 0,08335 2136,8 18,66 2124,8 17,83 2130,4 10,38 7,15094 0,08335 0,39043 0,00385 0,84601

6 TESTE70 0,13369 0,00162 0,38732 0,0038 7,12549 0,0906 2147 20,99 2110,4 17,65 2127,2 11,32 7,12549 0,0906 0,38732 0,0038 0,77161

7 TESTE33 0,13369 0,0016 0,38697 0,00395 7,1242 0,09013 2147 20,78 2108,7 18,37 2127,1 11,26 7,1242 0,09013 0,38697 0,00395 0,80684

8 TESTE47 0,13206 0,00178 0,39151 0,00403 7,11478 0,09739 2125,5 23,37 2129,8 18,69 2125,9 12,19 7,11478 0,09739 0,39151 0,00403 0,75199

9 TESTE62 0,13409 0,00216 0,3851 0,00434 7,0928 0,11339 2152,2 27,91 2100,1 20,21 2123,1 14,23 7,0928 0,11339 0,3851 0,00434 0,70495

10 TESTE49 0,13274 0,00166 0,38788 0,00373 7,07628 0,09082 2134,5 21,77 2113 17,33 2121,1 11,42 7,07628 0,09082 0,38788 0,00373 0,74926

11 TESTE16 0,13074 0,00137 0,3925 0,00373 7,07221 0,08001 2108 18,26 2134,4 17,25 2120,6 10,06 7,07221 0,08001 0,3925 0,00373 0,84

12 TESTE77 0,12159 0,00159 0,35359 0,00366 5,91929 0,08045 1979,6 23,16 1951,7 17,41 1964,1 11,81 5,91929 0,08045 0,35359 0,00366 0,7616

13 TESTE15 0,1202 0,00161 0,3567 0,00403 5,91029 0,08339 1959,1 23,75 1966,5 19,13 1962,7 12,25 5,91029 0,08339 0,3567 0,00403 0,80075

14 TESTE78 0,12163 0,00189 0,35241 0,0038 5,89162 0,09131 1980,2 27,43 1946,1 18,11 1960 13,45 5,89162 0,09131 0,35241 0,0038 0,69575

15 TESTE31 0,09598 0,00114 0,26538 0,00251 3,50411 0,04315 1547,4 22,16 1517,3 12,77 1528,1 9,73 3,50411 0,04315 0,26538 0,00251 0,76807

16 TESTE44 0,09456 0,00159 0,26706 0,00303 3,47688 0,0581 1519,3 31,44 1525,9 15,39 1522 13,18 3,47688 0,0581 0,26706 0,00303 0,67896

17 TESTE32 0,09447 0,00114 0,26682 0,0028 3,47479 0,0453 1517,5 22,57 1524,6 14,23 1521,5 10,28 3,47479 0,0453 0,26682 0,0028 0,80495

18 TESTE73 0,27232 0,00436 0,66135 0,00736 24,6947 0,38856 3319,4 24,87 3272,4 28,58 3296,2 15,35 24,6947 0,38856 0,66135 0,00736 0,70728

19 TESTE57 0,25562 0,00583 0,61129 0,00902 21,4333 0,47319 3219,9 35,55 3075,2 36,09 3158,4 21,42 21,4333 0,47319 0,61129 0,00902 0,66836

20 TESTE36 0,1894 0,00328 0,53283 0,0078 13,8964 0,24344 2737 28,18 2753,3 32,79 2742,7 16,59 13,8964 0,24344 0,53283 0,0078 0,83563

21 TESTE72 0,23254 0,00457 0,4059 0,00614 12,9907 0,24542 3069,6 31,06 2196,2 28,13 2679 17,81 12,9907 0,24542 0,4059 0,00614 0,8007

22 TESTE50 0,18157 0,00262 0,50889 0,00567 12,6804 0,18924 2667,3 23,73 2651,9 24,23 2656,2 14,05 12,6804 0,18924 0,50889 0,00567 0,74659

23 TESTE63 0,18251 0,00254 0,50597 0,00489 12,6774 0,1771 2675,8 22,86 2639,4 20,92 2656 13,15 12,6774 0,1771 0,50597 0,00489 0,69183

24 TESTE37 0,17161 0,00186 0,4724 0,00492 11,1634 0,13715 2573,4 18,05 2494,1 21,55 2536,9 11,45 11,1634 0,13715 0,4724 0,00492 0,84773

25 TESTE46 0,1703 0,00187 0,47563 0,00469 11,1548 0,13256 2560,5 18,22 2508,2 20,5 2536,1 11,07 11,1548 0,13256 0,47563 0,00469 0,82976

26 TESTE76 0,16964 0,00224 0,45725 0,0048 10,6651 0,14575 2554,1 21,95 2427,4 21,24 2494,4 12,69 10,6651 0,14575 0,45725 0,0048 0,76814

27 TESTE23 0,16172 0,01383 0,4481 0,01878 9,50512 0,7557 2473,7 137,59 2386,8 83,6 2388 73,04 9,50512 0,7557 0,4481 0,01878 0,52714

28 TESTE38 0,15165 0,0018 0,42379 0,00413 8,84431 0,10954 2364,6 20,12 2277,7 18,7 2322,1 11,3 8,84431 0,10954 0,42379 0,00413 0,78685

29 TESTE25 0,15213 0,00155 0,42218 0,00428 8,82487 0,10295 2370,1 17,24 2270,4 19,38 2320,1 10,64 8,82487 0,10295 0,42218 0,00428 0,86902

30 TESTE30 0,14262 0,00174 0,41566 0,00409 8,15767 0,10292 2259,2 20,9 2240,8 18,65 2248,7 11,41 8,15767 0,10292 0,41566 0,00409 0,77992

31 TESTE13 0,1548 0,00197 0,35157 0,00409 7,4647 0,1055 2399,6 21,46 1942,1 19,49 2168,8 12,65 7,4647 0,1055 0,35157 0,00409 0,82314

32 TESTE74 0,13272 0,00205 0,38605 0,00418 7,04331 0,10829 2134,3 26,83 2104,5 19,45 2116,9 13,67 7,04331 0,10829 0,38605 0,00418 0,70424

33 TESTE75 0,1325 0,00201 0,38231 0,00399 6,96281 0,10531 2131,3 26,28 2087,1 18,6 2106,7 13,43 6,96281 0,10531 0,38231 0,00399 0,69004

34 TESTE24 0,1496 0,00196 0,33491 0,00318 6,90198 0,09165 2341,3 22,29 1862,2 15,38 2098,9 11,78 6,90198 0,09165 0,33491 0,00318 0,71506

35 TESTE20 0,12559 0,00121 0,36335 0,00365 6,29194 0,07044 2037,1 16,94 1998 17,25 2017,3 9,81 6,29194 0,07044 0,36335 0,00365 0,89729

36 TESTE45 0,11183 0,00142 0,36395 0,0039 5,6072 0,07572 1829,4 22,87 2000,9 18,41 1917,2 11,64 5,6072 0,07572 0,36395 0,0039 0,79352

37 TESTE34 0,11575 0,00127 0,33366 0,00331 5,31996 0,06358 1891,6 19,61 1856,1 15,99 1872,1 10,21 5,31996 0,06358 0,33366 0,00331 0,83006

38 TESTE59 0,11154 0,0015 0,32527 0,00334 4,99322 0,06885 1824,7 24,23 1815,4 16,26 1818,2 11,67 4,99322 0,06885 0,32527 0,00334 0,7447

Amostra MA-8

Número 

do teste

No de 

análises Pb207/Pb206 Pb206/U238 Pb207/U235 Pb207/Pb206 Pb206/U238 Pb207/U235 Pb207/U235 Pb206/U238
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

6.1  – PROPOSTA DE FORMALIZAÇÃO DAS UNIDADES 

 O segmento analisado é claramente distinguível, em termos litoestratigráficos, das unidades 

que lhe são adjacentes e tem ampla distribuição na bacia Espinhaço, especificamente em seu 

compartimento central. Na literatura as unidades são comumente citadas sem, no entanto ser 

formalizadas ou correlacionadas com unidades previamente definidas. Em função do caráter informal, 

essa sucessão tem sido utilizada com abrangência variada entre os diversos autores, por exemplo, 

Shobbenhaus (1996) refere-se à sucessão de rochas vulcânicas e vulcanoclásticas como sequência 

Mato Verde, já Knauer et al. (2007) a designa como uma unidade “Metavulcanossedimentar”, além de 

outras controvérsias como já referidas no capítulo 2 desta dissertação. Dessa forma é de extrema 

importância uma uniformização litoestratigráfica que respeite as grandes unidades já cartografadas até 

o momento, tendo em vista que no decurso dos vários trabalhos realizados na região foram criadas e 

utilizadas muitas designações informais. 

 De acordo com o código estratigráfico editado por Salvador (1994) as unidades estratigráficas 

podem ser classificadas nas seguintes categorias: (a) unidade litoestratigráfica, baseadas nas 

propriedades líticas dos corpos rochosos; (b) unidade limitada por discordância, definida pelo 

reconhecimento de ‘’quebras’’ significativas na sucessão estratigráfica; (c) unidade bioestratigráfica, 

estabelecida pelo conteúdo fossilífero; (d) unidade de polaridade magnetoestratigráfica, definida pela 

mudança na orientação do magnetismo remanescente dos corpos rochosos; (e) unidade 

cronoestratigráfica, definida de acordo com o tempo de formação da rocha.  

 Em geral, os episódios geológicos, tais como eventos de inversão tectônica, ciclos 

epirogenéticos e fases de variações do nível do mar são registrados pelas discordâncias na sucessão 

estratigráfica. Dessa forma Salvador (1994) demonstra que as unidades limitadas por discordâncias 

são a própria expressão dos processos relacionados com o desenvolvimento geológico da Terra. Em 

adição elas têm a vantagem de ser independentes dos processos que as originaram, podendo ser 

reconhecidas por qualquer pesquisador apenas pelos seus limites estratigráficos. Sendo assim, na 

presente pesquisa a melhor forma de compreender os processos bacinais que ocorreram no segmento 

estudado foi mediante a ‘’Estratigrafia de Sintemas’’, tal como aplicado por Danderfer (2000) no 

Espinhaço Setentrional.  

A unidade básica limitada por discordância é formalmente designada como ‘’sintema’’, 

conforme sugerido pelo guia estratigráfico. O sintema pode ser dividido em dois ou mais 

‘’subsintemas’’; dois ou mais sintemas podem ser agrupados em um ‘’supersintema’’. No entanto, o 
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guia não estabelece regras claras para efetuar a classificação nessas categorias. Como as unidades 

litoestratigráficas são mais utilizadas em trabalhos de cartografia geológica, procurou-se nesse 

trabalho adequar à classificação com base nos critérios de litoestratigrafia, visto que suas unidades 

também podem ser individualizadas por meio de discordâncias regionais (Salvador 1994). Assim, 

adotaram-se as seguintes convenções: 

i) O sintema – unidade básica da estratigrafia de sintemas pode ser igualado a grupo, quando 

for constituído por dois ou mais subsintemas; 

ii) Os subsintemas, pertencentes a um mesmo sintema podem ser equiparados a formações de 

um grupo; 

iii) Quando um sintema for indiviso ou constituído por um único litotipo ele equivale a uma 

formação. 

 Na área estudada foram reconhecidos e caracterizados três sintemas (A, B, C) que permitiram 

uma abordagem precisa sobre a litoestratigrafia, favorecendo assim a descrição e o entendimento da 

evolução geológica da área. No interior do sintema A foram individualizados dois membros (A1 e 

A2), sobretudo com base nas características faciológicas e deposicionais de seus constituintes. Embora 

esses membros não sejam limitados por discordância ou descontinuidades estratigráficas, propõe-se 

que eles sejam categorizados como subsintemas, já que a caracterização de seus limites no campo 

indicam uma mudança significativa no preenchimento bacinal.  

A proposta de formalização efetuada levou em consideração as normas do Código Brasileiro 

de Nomenclatura Estratigráfica (Petri et al. 1986) e o Guia Estratigráfico Internacional (Salvador 

1994). No decorrer da denominação formal das unidades limitadas por discordâncias procurou-se 

utilizar as mesmas designações para a litoestratigrafia, com o objetivo de evitar a criação de nomes de 

forma desnecessária. O Quadro 6.1 mostra a correlação das unidades informais com a proposta de 

formalização de acordo com a estratigrafia de sintemas e a litoestratigrafia. Uma breve discussão da 

formalização litoestratigráfica será realizada, já que alguns parâmetros para tal procedimento 

(composição, aspectos regionais, gênese) já foram apresentados no capítulo 3 dessa dissertação. 

 

Quadro 6.1: Proposta de formalização das unidades estudadas. 

Unidades informais 
 

  

Sintemoestratigrafia 
 

 
 

Litoestratigrafia 

Sintema Membro 
 

Sintema Subsintema 
 

Grupo Formação 

C -  
Montevidéu - 

 
- Montevidéu 

B - 
 

Vereda da 

Cruz 
- 

 
- 

Vereda da 

Cruz 

A 
A2 

 Mato Verde 
Riacho Seco 

 Mato Verde 
Riacho Seco 

A1 
 

Panelas 
 

Panelas 



Contribuições às Ciências da Terra, 172p. 

 

 147 

 Grupo Mato Verde: essa unidade materializa a porção basal do intervalo inferior do 

Espinhaço Central. Ela apresenta importante expressão cartográfica e ocorre ao longo da borda oeste 

da serra Geral, englobando as formações Panelas e Riacho Seco. O termo ‘’Mato Verde’’ foi utilizado 

inicialmente por Shobbenhaus (1996) para designar a sucessão de rochas vulcânicas ocorrentes na 

região.  Posteriormente, Egger (2006) o aplica para designar a unidade basal do Supergrupo 

Espinhaço, constituída por rochas metaconglomeráticas e vulcânicas.  Com base na composição das 

rochas, ele subdividiu este grupo em dois membros: inferior e superior, representados aqui pelas 

formações Panelas e Riacho Seco, respectivamente. O nome ‘’Panelas’’ decorre da localidade 

homônima onde é encontrado o maior volume dos conglomerados. A Formação Riacho Seco foi 

introduzida com o intuito de definir a espessa sucessão vulcano-vulcanoclástica individualizada por 

Menezes Filho (1980), cuja seção tipo é encontrada próxima a serra homônima. 

a)Formação Vereda da Cruz: essa formação compreende o pacote essencialmente quartzítico de 

origem eólica ocorrente sotoposto a unidade anteriormente descrita. O nome ‘’Vereda da Cruz’’ 

refere-se à localidade onde observou sua melhor exposição. Ela foi delimitada por Drumond et al. 

(1980) e incluída dentro da sequência vulcano-sedimentar. Todavia, neste trabalho seus limites foram 

refinados além de ter observado que ela não apresenta laços genéticos com as unidades posicionadas 

acima e abaixo dela, razão pela qual é desvinculada do arranjo de outros grupos. Procurou-se 

visualizá-la como uma unidade independente no processo de evolução da bacia.  

b)Formação Montevidéu: essa formação é usada para reunir todo o intervalo superior do 

segmento estudado incluído dentro da bacia Espinhaço. A denominação ‘’Montevidéu’’ refere-se a 

serra homônima que mais se destaca na região onde ocorre essa unidade. A sucessão de rochas que a 

constitui mostra-se homogênea em traços gerais, não permitindo a sua divisão em unidades menores. 

Embora essa unidade ainda seja alvo de estudos futuros, o que pode levar à mudança de sua hierarquia 

ou mesmo a proposta de outro nome. 

 

6.2  – CORRELAÇÃO ESTRATIGRÁFICA E IDADES 

 Uma correlação estratigráfica pode ser efetuada a partir dos dados geocronológicos 

apresentados no capítulo 5 e de dados compilados na literatura, relativos a unidades cronocorrelatas. 

Tal correlação deve ser vista de forma preliminar da cronoestratigrafia da bacia Espinhaço, visto 

existir um número reduzido de informações radiométricas. Os dados revelaram, pelo menos, dois 

períodos distintos de magmatismo na região. O primeiro, associado à intrusão da Suíte Catolé e o 

segundo, ao vulcanismo pertencente ao Grupo Mato Verde, registrado na Formação Riacho Seco. A 

seguir segue uma discussão das idades estimadas e suas unidades correlatas: 

Suíte Catolé: a Suíte Catolé, cuja idade corresponde a 1792 ± 7 Ma pode ser correlacionada aos 

mesmos eventos que geraram os plútons anorogênicos das suítes Borrachudos e Lagoa Real. A suíte 
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Borrachudos, exposta a sudeste da serra do Espinhaço meridional, consiste de granitos subalcalinos 

com idades U/Pb em zircão em torno de 1,75 Ga (Dossin et al. 1993, Silva et al. 2002). Os granitóides 

do Complexo Lagoa Real e corpos contemporâneos (por exemplo, o Granito São Timóteo) ocorrem 

intrusivos no embasamento do aulacógeno Paramirim e apresentam idades que variam de 1,77-1,71 Ga 

(Turpin et al. 1988, Pimentel et al. 1994). Estes plutonismos estão relacionados ao primeiro evento de 

rifteamento de uma série responsáveis pela formação da bacia Espinhaço. 

Além disso, tem-se um vulcanismo que acompanhou a sedimentação inicial do rifte 

contemporâneo à intrusão dos magmas graníticos. Na Chapada Diamantina Babinski et al. (1994) 

obtiveram uma idade U/Pb de 1748 ± 1 Ma em zircões da Formação Rio dos Remédios. No Espinhaço 

setentrional os dados geocronológicos registram idade de 1731 ±5 Ma (U-Pb SHRIMP em zircão) para 

as rochas do Sintema São Simão (Danderfer et al. 2009). Já no Espinhaço meridional idades U-Pb em 

zircão de 1770 Ma em metariolitos da unidade metaígnea Conceição do Mato Dentro (Brito Neves et 

al. 1979, Machado et al. 1989) e idade de 1710 em filito hematítico (Dossin et al. 1993) evidenciam 

esse episódio. O Quadro 6.2 mostra os dados geocronológicos obtidos ao longo do Espinhaço e 

Chapada Diamantina. 

 

Quadro 6.2: Dados geocronológicos que registra o primeiro episódio de rifteamento do Espinhaço. 

 Idade (mA) Unidade Método Referência 

Termos 

plutônicos 

1792 ± 7 Suíte Catolé LA-ICP-MS Este trabalho 

1740±8 Suíte Borrachudos SHRIMP Silva et al. 2002 

1729±12 Suíte Borrachudos 
Evaporação Pb-

Pb 
Dossin et al. 1993 

1724±5 Lagoa Real U-Pb Turpin et al. 1988 

1744±2 São Timóteo U-Pb Pimentel et al. 1994 

Termos 

vulcânicos 

1748±1 Formação Rio dos Remédios U-Pb Babinski et al. (1994) 

1731±5 Sintema São Simão SHRIMP Danderfer et al. 2009 

1770±20 Conceição Mato Dentro U-Pb 
Brito Neves et al. 

1979 

1711±8 Conceição Mato Dentro U-Pb Machado et al. 1989 

1715 ±2 - Pb-Pb Dossin et al. 1993 

 

Formação Riacho Seco: As rochas dessa unidade não estão relacionadas com o rifteamento precursor 

da bacia Espinhaço de 1,75 Ga como previamente revelado por diversos autores (por ex. Shobbenhaus 

1993, 1996; Uhlein et al. 1995, Brito Neves et al. 1996, Egger 2006). Este vulcanismo de idade de 

1524 ± 6 mA é sincrônico às rochas vulcânicas da Formação Bomba (topo do Grupo Pajeú) ocorrente 

na borda leste do Espinhaço setentrional, idades pelo método U/Pb SHRIMP em zircão forneceram 

idades de 1582 ±8 Ma e 1569 ± 14 mA (Danderfer et al. 2009). No Espinhaço meridional não foram 

encontrados registros desse evento até o momento.  
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6.3  – IMPLICAÇÕES PARA A EVOLUCÃO TECTONO-SEDIMENTAR DA BACIA 

ESPINHAÇO 

 A fim de melhor fundamentar a reconstrução geológica da área, foi necessário, primeiramente, 

realizar uma correlação cronoestratigráfica das unidades presentes na área investigada com as 

unidades litoestratigráficas do Espinhaço setentrional e meridional, visto haver certa independência 

entre esses segmentos. Na bacia do Espinhaço, na sua porção central, os aspectos cronoestratigráficos 

foram pouco abordados até o momento. Esse fato se deve, possivelmente, aos restritos trabalhos 

realizados na área, ao contrário dos segmentos meridional e setentrional. A partir deste estudo foi 

possível sugerir novas propostas para os segmentos associados, considerando uma uniformização entre 

os intervalos registrados no local e uma melhor compreensão acerca da evolução da bacia Espinhaço.  

 Os trabalhos existentes na área em questão asseguram que as coberturas sedimentares da bacia 

Espinhaço remontam um único cenário de embaciamento sedimentar, representado pelo rifte 

Espinhaço (Shobbenhaus 1993, Uhlein et al. 1995, Egger 2006, Knauer et al. 2007). Todavia a partir 

do empilhamento estratigráfico analisado para a área interpreta-se a presença de bacias sucessivas ao 

longo do tempo geológico, tal como apresentado por Danderfer et al. (2009), no Espinhaço 

setentrional e Chemale Jr. et al. (2012), no Espinhaço meridional.  

 Para efetuar a correlação estratigráfica inter-regional procurou verificar a equivalência entre as 

principais sequências relacionadas a episódios de preenchimento da bacia Espinhaço.  Uma vez que 

essas unidades integram partes geograficamente separadas dessa bacia, buscou-se identificar uma 

equivalência entre sucessões com a mesma assinatura estratigráfica, bem como seus aspectos 

evolutivos e temporais. Nesse caso, levou em consideração a avaliação de fácies e associações de 

fácies, do tipo de sucessão faciológica e das variações laterais e verticais existentes na extensão de 

cada uma delas, além do posicionamento estratigráfico e o tipo de preenchimento bacinal. Além disso, 

buscou-se agregar todas as informações geocronológicas disponíveis na literatura, destacando-as com 

base em eventos sincrônicos. Esse tipo de avaliação tem como exemplos vários trabalhos dentre os 

quais se destacam (Danderfer et al. 2009, Pedrosa-Soares & Alkmim 2011, Chemale Jr. et al. 2012).  

O Quadro 6.3 apresenta as correlações entre as unidades existentes na extensão da bacia Espinhaço 

com o evento gerador relacionado. 
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Quadro 6.3: Correlação estratigráfica entre os segmentos do Espinhaço (modificado de Danderfer et al. 2009 & 

Chemale Jr. et al. 2012). 

Evento Espinhaço Central 
Espinhaço 

Setentrional 
Espinhaço Meridional 

V Sintema Montevidéu Sintema Sítio Novo Formação Sopa-Brumadinho 

IV S/R* Sintema São Marcos S/R 

III 
Sintema Vereda da 

Cruz 
Sintema Bom Retiro S/R 

II Sintema Mato Verde Sintema Pajeú S/R 

I 

Termos 

vulcano-

sedimentares 

 

S/R 
Formação São Simão 

Formação São João da Chapada (filitos 

hematíticos) 

Unidade metaígnea Conceição do Mato 

Dentro 

Termos 
plutônicos 

Suíte Catolé Complexo Lagoa Real Suíte Borrachudos 

* Sem registro 

 A primeira atividade geológica registrada compreende uma série de fenômenos magmáticos e 

rifteamento com idades de 1,8-1,7 Ga (Evento I, Quadro 6.3). No domínio do Espinhaço central, a 

intrusão dos granitos da Suíte Catolé marca esse episódio, entretanto nessa região não foi encontrado o 

registro de um vulcanismo ácido como no restante da bacia Espinhaço. No Espinhaço setentrional o 

evento I é evidenciado pelo Sintema São Simão (Danderfer et al. 2009). Já no Espinhaço meridional, a 

Suíte Borrachudos e a unidade metaígnea Conceição do Mato Dentro evidenciam esse episódio (Brito 

Neves et al. 1979, Machado et al. 1989). Em adição, a deposição das unidades basais no Espinhaço 

meridional (formações Bandeirinha e São João da Chapada, Chemale Jr. et al. 2012) e da Formação 

São Simão no Espinhaço setentrional (Danderfer et al. 2009) também ocorreu durante tal evento. 

 O Evento II (1,57-1,5 Ga) é marcado por um novo episódio de rifteamento como evidenciado 

pelo Sintema Mato Verde neste trabalho e pelo Sintema Pajeú, presente no Espinhaço setentrional 

(Danderfer et al. 2009). Essas unidades revelam sucessões siliciclásticas que foram depositadas por 

meio de sistemas de leques aluviais, fluvio-eólico e delta lacustre, localizadamente com incursão 

lacustre ou marinha e ainda vulcanismo associado. De acordo com Danderfer & Dardenne (2002), o 

Sintema Pajeú constitui um rifte continental com um vulcanismo ácido a intermediário marcando a 

fase final do rifteamento, similar ao sítio bacinal interpretado para o Sintema Mato Verde nesta 

dissertação. Este evento tectônico não foi documentado na porção sul do Espinhaço. 

 O Evento III inclui as espessas sucessões eólicas dos sintemas Vereda da Cruz e Bom Retiro, 

no Espinhaço central e setentrional, respectivamente. Trata-se de unidades descontínuas no espaço, 

não sendo encontrados registros desse evento no Espinhaço meridional. Elas não apresentam nenhuma 

característica de assinatura riftogênica, como ocorre com as unidades anteriormente citadas. A origem 

e a evolução do espaço bacinal que recebeu a sedimentação dessas unidades pode está relacionado 

com um processo de subsidência termal. 

 De acordo com Danderfer et al. (2009) o evento IV foi o responsável pela deposição do Sintema 

São Marcos no Espinhaço setentrional. Hipoteticamente o Sintema Montevidéu, estudado neste trabalho, 



Contribuições às Ciências da Terra, 172p. 

 

 151 

poderia ter originado neste evento, embora os limites cronoestratigráficos dessa unidade não estivessem 

bem definidos ainda e, muito menos, a sua evolução bacinal. Entretanto, sabe-se que a sua deposição está 

relacionada com um evento de rifteamento, diferente do Sintema São Marcos que foi depositado a partir de 

uma subsidência passiva (flexural ou termoflexural, Danderfer & Dardenne 2002). Sendo assim, 

dificilmente a deposição do Sintema Montevidéu esteja ligada a esse evento, o qual não apresenta registros 

na área estudada. 

 Encerrando o preechimento bacinal até então estudado, tem-se o evento V que é marcado por um 

novo processo de rifteamento responsável pela deposição do Sintema Sítio Novo no Espinhaço setentrional 

como reportado por Danderfer et al. (2009). Com base nos dados apresentados até o momento, admite-se 

que o Sintema Montevidéu seria depositado nesse evento. É possível que exista uma continuidade lateral 

entre essas unidades ao longo da serra do Espinhaço. Não obstante, são necessários estudos mais 

detalhados a cerca dos sistemas deposicionais, sítio bacinal e dados geocronológicos desses sintemas 

para averiguar tal hipótese. No Espinhaço meridional, por sua vez, manifestações desse evento pode 

ter tido início em torno de 1,18 Ga com a deposição da Formação Sopa-Brumadinho (Chemale Jr. et 

al. 2012).  

 A correlação sob o ponto de vista da cronoestratigrafia apresentada anteriormente gera 

algumas indagações acerca do episódio de rifteamento responsável pela deposição dos sintemas Mato 

Verde e Pajeú, na ZTMA e no Espinhaço Setentrional, respectivamente. Em traços gerais, as unidades 

litoestratigráficas reunidas nesses sintemas não apresentam continuidade física através da bacia 

Espinhaço, embora apresentem a assinatura sedimentar e idades do rifteamento correlatas. De modo 

hipotético, esses sintemas poderiam integrar uma mesma bacia que foi segmentada e deslocada ao 

longo da falha de Santo Onofre, originando desse modo a disposição atual dos dois segmentos 

bacinais, tal como esquematizado na Figura 6.1. Todavia o rifte Pajeú é controlado por falhas, com 

orientação aproximadamente WNW-ESE, ao passo que o Mato Verde é controlado por falhas de 

direção NE-SW a N-S, o que inicialmente, contesta tal hipótese. A alternativa é que essas unidades 

constituem o preenchimento localizado de bacias menores, sem conexão, porém relacionadas com um 

mesmo processo de rifteamento continental na bacia Espinhaço. Dessa forma essa questão somente 

poderá ser resolvida com um estudo mais detalhado das unidades envolvidas. 
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Figura 6.1: Figura esquemática da configuração do rifte Pajéu, localizado no espinhaço Setentrional e do rifte 

Mato Verde, no Espinhaço Central (adptado de Shobbenhaus 1993). 

 

6.4  – IMPLICAÇÕES PARA A EVOLUÇÃO TECTÔNICA DA FAIXA ARAÇUAÍ 

 Os autores que estudaram a ZTMA (Drumond et al. 1980, Knauer et al. 2007) postularam que 

o contato entre as unidades da cobertura com as rochas do embasamento é de caráter tectônico. De 

acordo com Knauer et al. (2007) este contato se faz por falhas de empurrão originadas por transporte 

aproximadamente leste-oeste. Tais trabalhos, entretanto, não determinaram o verdadeiro movimento 

dessas falhas e não deram ênfase à origem de tais estruturas. 

 Com base na investigação geológica efetuada neste projeto interpretou-se que as falhas 

reversas de alto ângulo presentes no contato cobertura/embasamento foram nucleadas a partir de 

antigas falhas normais e reativadas durante o evento de inversão tectônica que afeta a bacia. Pela 

análise cinemática realizada, verifica-se a presença de uma componente sinistral associada à inversão 

tectônica. Em adição, uma falha de rasgamento foi inferida para compreender a geometria do rifte que 

acolheu a sedimentação do Sintema Mato Verde. Entretanto não é descartada a possibilidade de que as 

bordas de falhas norte e sul constituíssem uma estrutura contínua que foram deslocadas pelo próprio 

processo de inversão tectônica. Por enquanto não se dispõe de evidências estruturais de campo que 

permitam analisar com mais detalhe essas hipóteses. 
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 A partir dos resultados obtidos, verificou-se a presença de falhas de empurrão e dobras de 

orientação preferencial N-S que refletem um transporte tectônico dirigido para o cráton do São 

Francisco. Outra questão diz respeito à participação do embasamento na deformação da cobertura que 

foi evidenciada a partir dos sistemas de zonas de cisalhamento presentes no embasamento. Essas 

questões corroboram com o modelo evolutivo do Orógeno Araçuaí, especificamente nas porções que 

margeiam o cráton (Alkmim et al. 2006, Alkmim et al. 2007). Todavia, acrescenta-se que a inversão 

da bacia Espinhaço no orógeno sucedeu de maneira diferenciada, com variações nas magnitudes de 

deformação e com controle total da geometria de pré-inversão na deformação da cobertura. A presença 

de estruturas deformacionais compressivas que marcam o envolvimento do embasamento na 

deformação da cobertura evidencia que o limite do cráton do São Francisco deve ser modificado. Em 

adição a idade de 1792 ± 7 Ma para a Suíte Catolé indica que a tectônica de inversão é posterior, 

relacionada com o evento tectono-metamófico Brasiliano. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES 

 

A análise estratigráfica e tectônica realizada neste trabalho propiciou a compreensão de 

diversas questões geológicas pendentes acerca do segmento estudado, além de trazer novas 

descobertas importantes para o entendimento da evolução tectono-estratigráfica da bacia Espinhaço, 

no domínio do Espinhaço Central. A seguir são apresentadas as principais conclusões referentes à 

geologia sedimentar e à estrutural da área. 

 

7.1  – GEOLOGIA SEDIMENTAR 

 A análise estratigráfica da área foi realizada com base no reconhecimento de unidades limitadas 

por discordância – o sintema, que favoreceu organizar e reconstruir seu arcabouço de forma mais 

sistemática; 

 No total foram identificados e descritos três sintemas sendo cada intervalo assinalado quanto ao 

seu acervo faciológico, aos processos sedimentares e sistemas deposicionais assim como o estilo 

de preenchimento bacinal. Em adição foi efetuada uma formalização de todo o conjunto 

estratigráfico da área; 

 As relações entre a assinatura sedimentar e os controles envolvidos na geração do espaço bacinal 

para cada sintema foram interpretadas da seguinte maneira: 

a)  O Sintema Mato Verde registra o preenchimento de um rifte e é limitado pela discordância D1 que 

o separa das unidades do embasamento cristalino. A configuração dessa bacia foi interpretada como 

dois hemigrábens, com falhas de borda orientadas segundo NE-SW e N-S. Essas falhas estão 

interligadas por uma falha de transferência de direção NW-SE. Em tais sub-bacias, as sucessões basais 

(Subsintema Panelas) foram depositadas, sobretudo, mediante sistemas de leques aluviais, fluvial 

entrelaçado e por um sistema delta-lacustre. O final do preenchimento é marcado por um vulcanismo 

ácido a intermediário e explosivo, marcado pelo Subsintema Riacho Seco. Os dados geocronológicos 

obtidos para esse vulcanismo indicam idade 207Pb/206Pb de 1524 ± 6 mA a qual foi interpretada 

como a idade máxima do fechamento da bacia. 

b) O Sintema Vereda da Cruz se encontra imediatamente acima de rochas da sequência Mato Verde 

com a qual faz contato por meio de uma descontinuidade estratigráfica D2. Essa sucessão parece 

remontar o preenchimento de uma sinéclise no interior do continente, originada sob taxas de 
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subsidência bem baixas e sem tectonismo associado. Tal sintema é composto por uma sucessão de 

fácies monótona, constituída, sobretudo de quartzo-arenito originada por um sistema eólico.  

c) O Sintema Montevidéu está em contato com a sucessão Vereda da Cruz por uma discordância 

erosiva angular D3 que causou a erosão profunda das partes superiores dos sintemas Mato Verde e 

Vereda da Cruz. Essa erosão foi indicada por meio de conglomerados basais com presença de clastos 

de rochas vulcânicas. Essa característica evidencia também o preenchimento dessa bacia a partir de um 

rifte que está superposto aos demais sintemas. Todavia o arcabouço sedimentar desse sintema exposto 

até o momento faz parte de análises preliminares que serão complementadas futuramente.  

 

7.2  – GEOLOGIA ESTRUTURAL 

 A área estudada foi dividida em três domínios com características distintas. O domínio I, no norte 

da ZTMA, o domínio II, situado no sul e o domínio III, na região de estrangulamento de Mato 

Verde; 

 A geometria de pré-inversão foi estruturada no decorrer de três eventos de formação de bacia a 

saber: o R1, responsável pela formação das paleofalhas normais de borda do rifte Mato Verde; o 

evento R2 que formou a bacia para acolher o sintema C e o R3, responsável pela estruturação do 

Sintema Santo Onofre. Essa geometria foi crucial para o desenvolvimento da zona triangular de 

Monte Azul. 

 O arcabouço estrutural compõe-se de uma fase de deformação progressiva e heterogênea em 

resposta a uma convergência frontal e/ou transpressiva entre o bloco Monte Azul e os blocos 

Montevidéu e São João do Bonito; 

 O envolvimento do embasamento na deformação da cobertura é verificado ao longo da borda oeste 

da Serra Geral a partir do sistema de zonas de cisalhamento Caldeirão e São João do Bonito. O 

padrão de estruturação nele presente (NE-SW e NS) sugere um controle na deformação durante o 

evento de inversão. Além disso, a presença dessas estruturas deformacionais compressivas fornece 

argumentos satisfatórios para que o limite do cráton do São Francisco seja revisto; 

 A idade 207Pb/206Pb obtida para o granito da Suíte Catolé de 1792 ± 7 mA indica que a inversão 

tectônica ocorreu posteriormente a essa idade e está relacionada ao Neoproterozóico. 
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Anexo I – Mapa de Pontos 
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Anexo II – Tabela de pontos 

A1: Sintema Mato Verde 

A2: Sintema Riacho Seco 

B: Sintema Vereda da Cruz 

C: Sintema Montevidéu 

 

 

 

CC: Cobertura Cenozóica 

EMB: Embasamento 

SJB: Zona de Cisalhamento São João do Bonito 

ZCC: Zona de Cisalhamento Caldeirão 

ZCG: Zona de Cisalhamento do Grama 

Ponto Latitude Longitude Litotipo Unidade 

MA-1 733065 8298844 Granito Suite Catolé 

MA-2 738251 8297023 Conglomerado matriz suportado A1 

MA-3 740639 8300452 Arenito em camadas tabulares C 

MA-7 735664 8318211 Metarenito com estratificação grande porte C 

MA-8 735615 8321563 Dacito A2 

MA-9 734458 8321881 Conglomerado matriz a clasto suportado A1 

MA-10 735343 8321636 Vulcanoclástica A2 

MA-11 735653 8321569 Cobertura CC 

MA-12 735256 8321601 Conglomerado vulcânico A2 

MA-23 735240 8324506 Conglomerado matriz a clasto suportado A1 

MA-24 735870 8324365 Conglomerado matriz a clasto suportado A1 

MA-25 736370 8323758 Conglomerado matriz a clasto suportado A1 

MA-26 736943 8323680 Arenito em camadas tabulares C 

MA-27 734111 8324338 Milonito EMB 

MA-28 733416 8306823 Gnaisse EMB 

MA-29 732957 8305890 Gnaisse EMB 

MA-30 736466 8306228 Milonito EMB 

MA-31 735233 8305653 Gnaisse EMB 

MA-32 736737 8306548 Milonito EMB 

MA-33 729401 8311548 Gnaisse EMB 

MA-34 730598 8312229 Arenito seixoso C 

MA-35 733803 8308529 Gnaisse EMB 

MA-36 734069 8308807 Metaconglomerado intercalado com arenito arcoseano A1 

MA-37 734280 8308902 Arenito seixoso A1 

MA-38 734131 8309422 Metaconglomerado com matriz argilosa A1 

MA-39 733833 8309826 Tufo vulcânico A2 

MA-40 734076 8311005 Quartzo-arenito sericítico C 

MA-65 731958 8317160 Gnaisse EMB 

MA-66 731794 8317029 Gnaisse EMB 

MA-67 731432 8316859 Gnaisse EMB 

MA-68 731240 8316642 Vulcânica A2 

MA-69 731044 8316373 Milonito EMB 

MA-83 728149 8311719 Gnaisse EMB 

MA-84 729327 8311976 Gnaisse EMB 

MA-85 729660 8311968 Gnaisse EMB 

MA-86 729961 8312030 Gnaisse EMB 

MA-87 730319 8312346 Arenito seixoso C 

MA-88 730461 8312626 Arenito seixoso C 

MA-89 730739 8312315 Arenito seixoso C 

MA-90 731268 8312209 Arenito seixoso C 

MA-92 736433 8303273 Gnaisse EMB 

MA-93 737883 8303762 Metaconglomerado matriz suportado A1 

MA-94 738062 8303893 Quartzo-sericita xisto A1 

MA-95 733976 8303759 Biotita gnaisse EMB 

MA-96 729462 8320811 Biotita gnaisse EMB 

MA-97 730752 8319605 Milonito  EMB 
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MA-99 736340 8302198 Milonito EMB 

MA-100 736761 8302132 Gnaisse SJB 

MA-101 736761 8302132 Gnaisse EMB 

MA-102 738356 8302143 Contato Embasamento/Cm A1 

MA-103 738483 8302306 Arenito seixoso A1 

MA-104 738419 8302364 Filito/xisto com grânulos A1 

MA-105 738334 8302426 Filito/xisto com grânulos A1 

MA-106 738288 8302438 Metaconglomerado A1 

MA-107 738270 8302410 Contato Embasamento/Cm A1 

MA-108 738511 8302292 Arenito seixoso grosso A1 

MA-109 738589 8302293 Arenito seixoso grosso A1 

MA-110 738606 8302286 Arenito fino marinho A1 

MA-111 738457 8302249 Conglomerado clasto suportado A1 

MA-112 733258 8327640 Granito ZCC 

MA-113 735916 8329700 Gnaisse EMB 

MA-114 736249 8329934 Gnaisse Limoeiro EMB 

MA-115 736409 8329821 Gnaisse Limoeiro EMB 

MA-116 736793 8329581 Gnaisse Limoeiro EMB 

MA-117 736911 8329383 Gnaisse Limoeiro EMB 

MA-118 737076 8328928 Gnaisse Limoeiro EMB 

MA-119 737239 8328729 Gnaisse Limoeiro EMB 

MA-120 737338 8328685 Metaconglomerado com matriz argilosa A1 

MA-121 737270 8328666 Metaconglomerado com matriz argilosa A1 

MA-122 737365 8328398 Metaconglomerado com lente de arenito A1 

MA-123 737434 8328317 Metaconglomerado com lente de arenito A1 

MA-124 737554 8328285 Metaconglomerado com lente de arenito A1 

MA-125 737613 8328235 Metaconglomerado com lente de arenito A1 

MA-126 737696 8328204 Metaconglomerado com lente de arenito A1 

MA-127 737802 8327938 Arenito arcoseano A1 

MA-128 737846 8327738 Metaconglomerado com lente de arenito A1 

MA-129 737974 8327637 Metaquartzo-arenito com estratificação cruzada tabular  A1 

MA-130 734662 8321668 Conglomerado vulcânico A2 

MA-131 736064 8321637 Conglomerado epiclástico A2 

MA-132 736158 8321612 Conglomerado vulcânico A2 

MA-133 736200 8321620 Conglomerado vulcânico A2 

MA-134 736384 8321633 Quartzo-arenito com estratificação de grande porte  B 

MA-135 736010 8321625 Vulcanoclástica A2 

MA-136 735626 8305672 Granito EMB 

MA-137 735904 8305917 Granito EMB 

MA-138 736404 8306117 Granito ZCG 

MA-139 736422 8306230 Granito milonitizado EMB 

MA-140 736427 8306255 Granito milonitizado EMB 

MA-141 736713 8306551 Ignibrito A2 

MA-142 736760 8306645 Ignibrito A2 

MA-143 736812 8306720 Ignibrito A2 

MA-144 736850 8306780 Ignibrito A2 

MA-145 736887 8306847 Aglomerado vulcânico A2 

MA-146 736849 8306961 Quartzo-arenito com estratificação de grande porte  B 

MA-147 736860 8306900 Arenito epiclástico A2 

MA-148 735358 8321749 Arenito epiclástico A2 

MA-149 735407 8321719 Aglomerado vulcânico A2 

MA-150 735619 8321663 Aglomerado vulcânico A2 

MA-151 735761 8321654 Vulcanoclástica A2 

MA-152 735761 8321654 Vulcanoclástica A2 
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MA-154 735245 8321740 Conglomerado vulcânico A2 

MA-155 735217 8321755 Conglomerado vulcânico A2 

MA-156 735165 8321767 Conglomerado vulcânico A2 

MA-157 735029 8321866 Aglomerado vulcânico A2 

MA-158 735021 8322003 Aglomerado vulcânico A2 

MA-159 734941 8322107 Conglomerado polimítico A1 

MA-160 734497 8321300 Metaconglomerado matriz suportado A1 

MA-161 733691 8322484 Gnaisse EMB 

MA-162 738639 8302291 Metaquartzo-arenito com estratificação cruzada tabular  A1 

MA-163 738676 8302321 Metaquartzo-arenito com estratificação cruzada tabular  A1 

MA-164 738702 8302374 Metaquartzo-arenito com estratificação cruzada tabular  A1 

MA-165 738756 8302351 Metaquartzo-arenito com estratificação cruzada tabular  A1 

MA-166 738790 8302317 Metaquartzo-arenito com estratificação cruzada tabular  A1 

MA-167 738814 8302298 Metaquartzo-arenito com estratificação cruzada tabular  A1 

MA-168 738913 8302258 Metaquartzo-arenito com estratificação cruzada tabular  A1 

MA-169 739263 8301520 Metarenito fino com níveis sericíticos A1 

MA-170 738541 8302075 Arenito seixoso A1 

MA-171 738643 8301981 Arenito seixoso A1 

MA-172 738832 8301750 Metarenito fino com hematita A1 

MA-173 738971 8301682 Metarenito fino com hematita A1 

MA-174 739881 8301854 Cobertura CC 

MA-175 739938 8301823 Quartzo-arenito com estratificação de grande porte  B 

MA-176 740431 8301046 Quartzo-arenito com estratificação de grande porte  B 

MA-177 736144 8338166 Granito EMB 

MA-178 739499 8334891 Granito Complexo Limoeiro EMB 

MA-180 739511 8334894 Contato Embasamento/ Metaconglomerado A1 

MA-181 739645 8334877 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-182 739333 8334416 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-183 739896 8334184 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-184 740058 8334197 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-185 740540 8332723 Metarenito fino marinho intercalado com siltito C 

MA-186 740499 8332521 Metarenito fino marinho intercalado com siltito C 

MA-187 740484 8332306 Metarenito fino marinho intercalado com siltito C 

MA-188 740275 8333249 Vulcânica A2 

MA-189 736658 8337683 Granito EMB 

MA-190 735411 8328607 Gnaisse EMB 

MA-191 735731 8328396 Gnaisse EMB 

MA-198 736808 8327442 Conglomerado matriz siltosa A1 

MA-199 737010 8327279 Conglomerado matriz arenosa A1 

MA-200 737058 8327164 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-201 737128 8327095 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-202 737234 8327052 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-203 737308 8326809 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-204 737342 8326744 Contato Cmf/Arenito marinho A1 

MA-205 737372 8326704 Metaquartzo-arenito com estratificação cruzada tabular  A1 

MA-206 737382 8326736 Arenito fino marinho A1 

MA-207 737413 8326648 Contato Afm/Conglomerado vulcânico A2 

MA-208 733848 8323416 Gnaisse milonitizado ZCC 

MA-209 734056 8323363 Ganisse milonitizado ZCC 

MA-210 734200 8323418 Milonito ZCC 

MA-211 734337 8323437 Protomilonito EMB 

MA-212 734456 2323290 Protomilonito EMB 

MA-213 734554 8323258 Metaconglomerado polimítico A1 

MA-214 734632 8323217 Metaconglomerado polimítico A1 
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MA-215 734717 8323215 Metaconglomerado clasto a matriz suportado A1 

MA-216 734818 8323180 Metaconglomerado clasto a matriz suportado A1 

MA-217 734949 8323173 Metaconglomerado clasto a matriz suportado A1 

MA-218 735023 8323132 Arenito seixoso A1 

MA-219 735218 8323030 Metaconglomerado com lente de arenito A1 

MA-220 735471 8323051 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-221 735538 8323012 Metadiamictito com matriz pelítica A1 

MA-222 735710 8322825 Metadiamictito com matriz pelítica A1 

MA-223 735871 8323125 Metadiamictito com matriz pelítica A1 

MA-224 736080 8322916 Cobertura CC 

MA-225 736206 8322555 Cobertura CC 

MA-226 736545 8322419 Cobertura CC 

MA-227 736677 8322419 Arenito com estratificação cruzada de grande porte C 

MA-228 736854 8322233 Arenito com estratificação cruzada de grande porte B 

MA-229 736774 8322283 Arenito com estratificação cruzada de grande porte B 

MA-230 735865 8323061 Metaconglomerado polimítico A1 

MA-231 735536 8324542 Metaconglomerado polimítico A1 

MA-232 735100 8324359 Metaconglomerado polimítico A1 

MA-233 734673 8324359 Gnaisse EMB 

MA-234 737518 8328063 Metaconglomerado polimítico A1 

MA-235 737136 8327695 Metaconglomerado polimítico A1 

MA-236 737025 8327398 Metaconglomerado polimítico A1 

MA-237 737409 8326495 Cobertura CC 

MA-238 737501 8326306 Cobertura CC 

MA-239 737650 8326135 Cobertura CC 

MA-240 737751 8326021 Cobertura CC 

MA-241 737767 8325981 Quartzo-arenito com estratificação cruzada de grande porte B 

MA-242 737486 8326383 Vulcanoclástica A2 

MA-243 737510 8326636 Vulcanoclástica A2 

MA-244 737413 8303569 Granitóide EMB 

MA-245 737776 8303228 Granitóide EMB 

MA-246 738279 8303965 Metadiamictito com matriz pelítica A1 

MA-247 738320 8304047 Metadiamictito com matriz pelítica A1 

MA-248 738400 8304256 Metadiamictito com matriz pelítica A1 

MA-249 738566 8304456 Metadiamictito com matriz pelítica A1 

MA-250 738618 8304502 Metadiamictito com matriz pelítica A1 

MA-251 730914 8319422 Gnaisse  EMB 

MA-252 731436 8319415 Gnaisse milonitizado EMB 

MA-253 731740 8319190 Gnaisse EMB 

MA-254 733158 8318927 Gnaisse milonitizado EMB 

MA-255 733986 8319018 Vulcânica A2 

MA-256 733864 8318941 Vulcânica A2 

MA-257 734110 8318939 Vulcânica A2 

MA-258 734009 8318997 Vulcânica A2 

MA-259 735145 8317788 Vulcânica A2 

MA-260 734824 8317957 Vulcânica A2 

MA-261 734684 8318180 Riolito A2 

MA-262 733726 8319220 Dacito A2 

MA-263 733925 8319343 Metaconglomerado vulcânico A2 

MA-264 733832 8319194 Metaconglomerado vulcânico A2 

MA-265 733633 8318873 Vulcânica A2 

MA-266 733527 8318856 Metaconglomerado vulcânico A2 

MA-267 733350 8318845 Vulcânica A2 

MA-268 734885 8317881 Brecha vulcânica A2 
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MA-269 734913 8317745 Brecha vulcânica A2 

MA-270 734906 8317633 Contato Vulcânica/Quartzo-arenito estratificado A2 

MA-271 735022 8317549 Arenito com estratificação cruzada de grande porte B 

MA-272 734900 8317635 Arenito com estratificação cruzada de grande porte B 

MA-273 733859 8318779 Vulcânica A2 

MA-274 733954 8318778 Aglomerado vulcânico A2 

MA-275 733542 8319413 Vulcânica A2 

MA-276 733586 8319467 Vulcânica A2 

MA-277 733537 8319550 Brecha vulcânica A2 

MA-278 733475 8319710 Gnaisse EMB 

MA-279 731409 8319524 Milonito EMB 

MA-280 731559 8319708 Granito EMB 

MA-281 731815 8319772 Granito EMB 

MA-282 731844 8319827 Granito EMB 

MA-283 731885 8319872 Granito EMB 

MA-284 731953 8319893 Granito EMB 

MA-285 731995 8319976 Granito EMB 

MA-286 732059 8319988 Granito EMB 

MA-287 732064 8320066 Granito EMB 

MA-288 732364 8319912 Granito EMB 

MA-289 735775 8324700 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-290 735935 8324816 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-291 736205 8324781 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-292 736461 8324675 Cobertura CC 

MA-293 736735 8324329 Cobertura CC 

MA-294 736800 8324200 Arenito com estratificação cruzada de grande porte B 

MA-295 736468 8324427 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-296 736544 8324414 Metadiamictito com matriz pelítica A1 

MA-297 734958 8324712 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-298 739441 8301226 Vulcânica A2 

MA-299 739350 8301000 Vulcânica A2 

MA-300 739582 8301166 Vulcânica A2 

MA-301 739771 8301230 Vulcânica A2 

MA-302 740189 8301120 Contato Vulcânica/Metarenito fino eólico B 

MA-303 739578 8301484 Metadiamictito com matriz pelítica A1 

MA-304 734192 8307332 Milonito EMB 

MA-305 734417 8307510 Milonito EMB 

MA-306 734496 8307554 Milonito EMB 

MA-307 734560 8307574 Milonito EMB 

MA-308 734621 8307611 Milonito EMB 

MA-309 734700 8307555 Milonito EMB 

MA-310 734740 8307590 Milonito EMB 

MA-311 734804 8307670 Contato embasamento/Conglomerado A1 

MA-312 734900 8307700 Contato Vulcânica/Metaquartzo-arenito estratificado B 

MA-313 737873 8329220 Metaconglomerado matriz foliada A1 

MA-314 738031 8329191 Arenito com estratificação cruzada tabular A1 

MA-315 738150 8329180 Arenito com estratificação cruzada tabular A1 

MA-316 738235 8329175 Vulcânica A2 

MA-317 738397 8329037 Vulcânica A2 

MA-318 738600 8329114 Vulcânica A2 

MA-319 738842 8329182 Controle CC 

MA-320 738444 8329080 Contato Vulcânica/Metarenito marinho A1 

MA-321 738296 8331555 Contato Embasamento/Metaconglomerado A1 

MA-322 738247 8331636 Contato Embasamento/Metaconglomerado A1 
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MA-323 738428 8331514 Conglomerado matriz suportado A1 

MA-324 738571 8331482 Conglomerado matriz suportado A1 

MA-325 738892 8331531 Conglomerado matriz suportado A1 

MA-326 739938 8332310 Conglomerado matriz suportado A1 

MA-327 740095 8332417 Vulcanoclástica A2 

MA-328 740403 8332305 Arenito com intercalação de pelito C 

MA-329 740500 8332273 Arenito com intercalação de pelito C 

MA-330 740315 8332056 Arenito com intercalação de pelito C 

MA-331 740288 8332059 Contato arenito eólico/conglomerado C 

MA-332 740262 8332038 Metapelito A2 

MA-333 740200 8331971 Filito vulcânico A2 

MA-334 732265 8317360 Gnaisse EMB 

MA-335 732450 8317068 Arenito impuro sericítico  C 

MA-336 732876 8316931 Metaconglomerado C 

MA-337 733008 8316886 Metaconglomerado C 

MA-338 733014 8316830 Arenito seixoso C 

MA-339 737858 8296844 Granito EMB 

MA-340 737890 8296839 Contato embasamento/Conglomerado A1 

MA-341 738135 8296935 Arentio seixoso arcoseano A1 

MA-342 738271 8297026 Conglomerado de fluxo de detritos A1 

MA-343 738425 8297060 Marga impuro A1 

MA-344 738492 8297133 Vulcânica A2 

MA-345 738552 8297227 Vulcânica A2 

MA-346 738609 8297321 Vulcanoclástica A2 

MA-347 738610 8297472 Vulcanoclástica A2 

MA-348 738785 8297580 Contato Vulcânica/Quartzo-arenito estratificado B 

MA-349 738934 8297041 Arenito com estratificação cruzada de grande porte B 

MA-350 738965 8296667 Arenito com estratificação cruzada de grande porte B 

MA-351 739272 8297918 Arenito com estratificação cruzada de grande porte B 

MA-352 734194 8308722 Quartzo-sericita xisto EMB 

MA-353 734452 8308839 Arenito seixoso A1 

MA-354 734287 8309165 Arenito seixoso A1 

MA-355 734089 8309370 Vulcânica A2 

MA-356 733925 8309511 Vulcânica A2 

MA-357 733772 8309906 Vulcânica A2 

MA-358 733674 8310146 Arenito seixoso C 

MA-359 733756 8310420 Arenito com estratificação cruzada tabular C 

MA-360 733707 8310525 Arenito com estratificação cruzada de grande porte B 

MA-361 733689 8310622 Arenito com estratificação cruzada de grande porte B 

MA-362 733671 8310534 Metapelito com turmalina C 

MA-363 733779 8310581 Arenito seixoso C 

MA-364 737551 8304967 Metaconglomerado matriz suportado, gradado A1 

MA-365 737384 8304898 Metaconglomerado matriz suportado, gradado A1 

MA-366 737219 8304939 Contato embasamento/Conglomerado EMB 

MA-367 736920 8305491 Gnaisse EMB 

MA-368 737032 8305521 Contato embasamento/Conglomerado A1 

MA-369 737101 8305533 Metaconglomerado matriz argilosa A1 

MA-370 737273 8305533 Metaconglomerado matriz argilosa A1 

MA-371 737464 8305555 Arenito subaquoso A1 

MA-372 737583 8305539 Arenito subaquoso A1 

MA-373 737732 8305689 Arenito subaquoso A1 

MA-374 737808 8305704 Arenito subaquoso A1 

MA-375 738005 8305714 Arenito subaquoso A1 

MA-376 738123 8305732 Arenito com estratificação cruzada de grande porte B 
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Anexo  III – Mapa Geológico 

 


