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Resumo  

 
  

A porção sudeste do Complexo Metamórfico Bação (CMB) apresenta-se intensamente fraturada. As várias 

direções de fraturas observadas são conseqüência de eventos tectônicos que atuaram na região desde o 

Proterozóico. Dados obtidos por fotointerpretação e de campo evidenciaram a predominância de um 

sistema ortogonal formados por famílias de fraturas de direções NW-SE e NE-SW. A primeira é paralela a 

lineamentos morfoestruturais de idade cenozóica. A idade da segunda família é incerta, pois, localmente, 

ora ela se apresenta nitidamente mais nova que a primeira, com feições de encurvamento, ora mais velha. 

Estruturas morfotectônicas e frágeis reconhecidas na literatura como indicativas de tectônica ativa foram 

observadas na área estudada. Depósitos quaternários deformados fragilmente também foram encontrados 

na porção sudeste do CMB, evidenciando a ocorrência de atividade neotectônica recente. Por outro lado, a 

área em questão é um exemplo típico de região afetada por voçorocamento. A maioria das voçorocas é 

desencadeada a partir de fatores antrópicos, no entanto, constatou-se que essas feições erosivas estão 

intimamente relacionadas com as características litológicas e com as estruturas frágeis. As voçorocas e 

ravinas do sudeste do CMB ocorrem quase que exclusivamente em solos de gnaisses migmatíticos e os 

eixos principais e dígitos dessas feições erosivas são condicionados por fraturas. As mais bem 

desenvolvidas situam-se nas interseções de descontinuidades frágeis e anisotropias dúcteis de alto ângulo 

de mergulho reativadas fragilmente. 
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Abstract 
 
 The southeast portion of the Bação Metamorphic Complex (CMB) is intensively fractured. The 

fracture trends observed are due to tectonic events that have been occurring in this region since 

Proterozoic. Data obtained from fotointerpretation and field work has showed the dominance of an 

orthogonal system formed by a family of fractures with trends NW-SE and NE-SW. The first is parallel to 

morphostructural lineaments of cenozoic age. The age of the second family is uncertain, because locally it 

appears or remarkably younger or older. Morphotectonic and brittle structures cited in literature as 

indicator of active tectonic have been observed in the studied area. Quaternary deposits brittled deformed 

have been also found in the southeast portion of the CMB that shows evidence of recent neotectonic 

activity. 

 The area is a tipical example of a region affected by gullying. Big part of the gullies is developed 

by antropic causes, but it is also confirmed that these erosion features are related with lithologic 

characteristics and brittle structures. The gullies of the CMB occur almost exclusively in gneiss migmatitic 

soils. The principal axes and digits of these erosion features are conditioned by fractures. The most well 

developed gullies are located in the intersections of brittle discontinuities and in high dip ductile 

anisotropies, brittled reactivated.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 – APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

As rochas do Complexo Metamórfico Bação (CMB) exibem um padrão estrutural intricado em 

conseqüência da superposição de eventos tectônicos no tempo geológico. Estudos desenvolvidos na 

região têm-se concentrado na caracterização das estruturas dúcteis, desconsiderando, quase sempre, a 

estruturação de caráter frágil (ou rúptil). 

As estruturas frágeis são importantes nas rochas cristalinas, por controlarem a resistência e a 

permeabilidade dos maciços rochosos. Parâmetros como abertura, espaçamento, orientação, 

persistência e material de preenchimento interferem na maior ou menor facilidade da circulação de 

água nas descontinuidades em subsuperfície. Os levantamentos estruturais realizados na área não têm 

levado em conta esses parâmetros, resumindo-se apenas à caracterização qualitativa ou 

semiquantitativa da orientação de descontinuidades (por ex., Gomes 1986, 1992, Bacellar 2000).  

Bacellar (2000) verificou que as fraturas atuam como condicionantes geológicos no processo 

de erosão em algumas voçorocas instaladas ao longo da bacia do Rio Maracujá, as quais constituem 

um problema ambiental, econômico e social na região. Dessa forma, a caracterização do padrão de 

fraturamento na região de ocorrência do CMB pode permitir a detecção de áreas com maiores 

predisposições para a evolução de voçorocas.  

O presente trabalho integra o projeto de pesquisa financiado pela FAPEMIG (Processo 

478487/01) denominado “Caracterização Litoestrutural e Hidrogeológica da Porção Meridional do 

Complexo Bação-Quadrilátero Ferrífero, Alto da Bacia do Rio das Velhas”, coordenado pelo Prof. Dr. 

Luís de Almeida Prado Bacellar. O objetivo específico desta dissertação é contribuir para o melhor 

conhecimento da tectônica frágil da parte sudeste do CMB, sendo apresentada uma caracterização do 

fraturamento nesta área e uma discussão acerca de seu significado geológico. Em adição, são 

investigadas as relações existentes entre o desenvolvimento das voçorocas e as famílias de fraturas 

presentes no segmento em questão. 

1.2 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

A área estudada abrange os distritos de Cachoeira do Campo, Santo Antônio do Leite e parte 

dos distritos de Amarantina e Glaura, todos pertencentes ao município de Ouro Preto, Minas Gerais. É 

limitada pelas latitudes 20º18’S e 20º24’S e longitudes 43º36’W e 43º45’W com uma extensão de 
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aproximadamente 160 km2. O acesso à área a partir de Ouro Preto é feito pela BR-356, rodovia dos 

Inconfidentes, até Cachoeira do Campo e Amarantina, quando o acesso às demais porções da área 

passa a ser feito por estradas vicinais (figura 1.1).  

   

Figura 1.1- Mapa de localização da área estudada (PMOP - Projeto Mapas Municipais do Estado de Minas 
Gerais, 1980). 
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Contribuições às Ciências da Terra... 

1.3 – NATUREZA DO PROBLEMA 

O Complexo Metamórfico Bação (CMB) experimentou fases deformacionais de natureza 

frágil que resultaram em um sistema de fraturamento composto por famílias que ocorrem 

principalmente segundo as direções NW-SE e NE-SW, controlando as principais redes de drenagem 

desse segmento (Valadão 1992). No entanto, os trabalhos que discorrem sobre tectônica frágil no 

CMB são poucos e abordam com pouca profundidade o tema. Destacam-se os trabalhos de Gomes 

(1986, 1994), que relata a presença de zonas de cisalhamento e falhas radiais na região de contato 

entre o CMB e rochas supracrustais, e o de Lipski (2002), que apresenta um mapa de lineamentos 

morfoestruturais para o Quadrilátero Ferrífero. O último autor enfatiza em seu trabalho a ocorrência de 

atividade neotectônica na região, registrada nos depósitos cenozóicos que circundam o CMB. 

A deformação frágil pode ser observada em toda a porção sudeste do CMB, onde sucede o 

desenvolvimento de inúmeras voçorocas. Acreditava-se que estas erosões eram condicionadas 

exclusivamente por fatores antrópicos, iniciados ainda no Ciclo do Ouro, porém Bacellar (2000) 

observou que o relevo foi em parte condicionado por estruturas tectônicas, como falhamentos e 

foliações, também relevantes na sua evolução. Ainda, segundo este autor, as estruturas geológicas do 

CMB podem atuar de forma ativa e passiva no condicionamento do voçorocamento: ativa, quando elas 

condicionam os fluxos hídricos subterrâneos; passiva, quando influenciam no grau de intemperismo 

(ou resistência) do maciço. 

Em regiões como a porção sudeste do CMB, ocorrem aqüíferos do tipo livre, semiconfinado e 

fissural nos saprolitos e rochas do embasamento. Com o entendimento do padrão de circulação dos 

fluxos subterrâneos e a descoberta da tendência de voçorocamento, torna-se mais fácil a 

implementação de medidas mitigadoras para o controle das erosões na região estudada e em áreas com 

características similares. Assim, a caracterização de estruturas frágeis como juntas e falhas é de suma 

importância, por fornecer parâmetros para embasar essa avaliação. Em adição elas registram uma parte 

da história evolutiva do CMB ainda pouco entendida até o presente, supostamente relacionada com a 

tectônica cenozóica. 

1.4 – OBJETIVOS E IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 

O objetivo desta dissertação consistiu em: (a) caracterizar a deformação frágil da porção 

sudeste do CMB; (b) avaliar o seu significado tectônico; (c) verificar a correspondência entre as 

famílias de fraturas e as descritas em âmbito regional; (d) averiguar a relação entre o sistema de 

fraturamento e a evolução dos processos erosivos presentes na região. 
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A importância desta pesquisa pode ser vislumbrada de duas formas: 

(a) no campo científico, ao contribuir para o conhecimento do modelado estrutural e evolução 

da deformação frágil do CMB.  

(b) no campo sócio-econômico e ambiental, ao oferecer parâmetros geoestruturais para a 

implementação de medidas mitigadoras e o controle das erosões em áreas com características 

similares. 

1.5 – MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia empregada durante o desenvolvimento desta pesquisa consistiu de cinco 

etapas: trabalhos preliminares, campanha de campo, geração de mapas temáticos e geofísicos 

(magnetométricos e gamaespectométricos), levantamento de seções geoelétricas além de análise 

estrutural e morfométrica e interpretação dos resultados. 

Os trabalhos preliminares consistiram de revisões bibliográficas, fotointerpretação nas escalas 

1:30.000 e 1:60.000, confecção do mapa base e temáticos (polígonos de voçorocas, freqüência de 

fraturamento, comprimento acumulado das fraturas, hipsométrico e de declividade). A revisão 

bibliográfica consistiu na leitura dos estudos realizados no Quadrilátero Ferrífero, sobretudo no 

arcabouço litoestrutural do CMB. 

A fotointerpretação na escala de 1:30.000 resultou na confecção do mapa de voçorocas, 

identificação de variações de nível de base, de depósitos quaternários e de feições geomorfológicas 

indicativas de atividades neotectônicas, como facetas triangulares e trapezóidais. A fotointerpretação 

na escala 1:60.000 permitiu identificar lineamentos e traços de fratura, em seguida vetorizados no 

programa Autocad Map 2000.  

Os mapas de freqüência e de comprimento acumulado derivam do mapa de fotolineamentos e 

de traços de fratura, gerados ainda na etapa preliminar. Esse mapa foi subdividido em células de 

250.000 m2 para as quais atribuiu-se um valor para XYZ. Os valores de X e Y correspondem às 

coordenadas UTM do centro da célula. O valor de Z corresponde ao número de traços de fratura 

existentes na célula para o mapa de freqüência, e à soma do comprimento dos traços contidos em cada 

célula para o mapa de comprimento acumulado. Os valores de XYZ foram lançados em planilhas do 

Excell e processados no programa Surfer 8.  

Os mapas hipsométrico e de declividade foram gerados no programa ArcView 9. As feições 

geomorfológicas fotointerpretadas foram assinaladas sobre o mapa hipsométrico. 
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A confecção do mapa base consistiu na compilação e junção de mapas geológicos na escala 

1:10.000, produzidos pelo Projeto de Pesquisas Geológicas do Complexo Metamórfico Bação. 

A campanha de campo consistiu na identificação e caracterização dos sistemas de fraturas. 

Fraturas de descompressão (acebolamento) foram desconsideradas A sistemática de campo foi 

adaptada dos métodos da Seleção e Quantitativo, segundo os conceitos de Marshak & Mitra (1988). 

Também foram analisados indicadores cinemáticos e os parâmetros físicos de fraturas, tais como 

abertura, persistência (as famílias são classificadas como persistentes quando são observadas ao longo 

de todo o afloramento), penetratividade, espaçamento e material de preenchimento. Foram analisadas 

154 estações geológicas e realizadas aproximadamente 2400 medidas de planos de fratura e 460 de 

foliação gnáissica. A composição do preenchimento das fraturas, quando não identificada em campo, 

foi realizada por meio de análises de difração de raio-X. 

Nos locais onde as famílias foram observadas com clareza, procurou-se seguir o método da 

Seleção. Este método consiste na avaliação visual subjetiva das famílias dominantes em afloramento, 

na medição representativa de cada uma e na especificação do espaçamento entre as juntas e/ou falhas 

de cada família. Para cada estação geológica foi atribuído um valor relativo de grau de fraturamento. 

Esse valor foi considerado como sendo igual ao da família mais penetrativa, ainda que, o grau de 

fraturamento fosse aparentemente maior, se considerarmos a presença simultânea de pelo menos duas 

famílias de fraturas se truncando. Tal procedimento visou a coerência no levantamento de dados. A 

avaliação de cada família foi feita com base na tabela 1.1. Entenda-se por freqüência o número de 

juntas e/ou falhas por unidade de comprimento da linha, considerando uma linha ortogonal imaginária 

aos traços de tais feições.  

Tabela 1.1- Critério utilizado no levantamento de dados adaptado do método da seleção. ZCF = zona de 
cisalhamento frágil. 

Grau de Freqüência Espaçamento entre as fraturas Número de medidas 
fraturamento relativa 

1 muito baixa superior a 5 metros 2 medidas
2 baixa entre 2 e 5 metros 2 medidas
3 médio-baixa até 2 metros 4 medidas
4 média 1 fratura por metro 6 medidas
5 médio-alta 2-5 fraturas por metro 8 medidas
6 alta 6-10 fraturas por metro 10 medidas
7 mais de 10 fraturas por metro
8 uma ZCF a cada 3 metros
9 uma ZCF a cada 2 metros

muito alta Mais de dez medidas 

10 uma ZCF a cada 1 metro
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A identificação do arranjo dos sistemas de fraturas no interior das voçorocas e nos 

afloramentos pequenos nem sempre foi possível. Nestes casos fez-se o uso do método quantitativo. 

Originalmente esse método consiste em fazer o maior número de medidas possível, sem levar em 

consideração o tamanho ou a sistemática das juntas, com vistas a determinar a família de fraturas 

predominante. No entanto, se forem medidas muitas fraturas pequenas não sistemáticas, ele pode 

mascarar a presença das principais famílias sistemáticas. Em função disso, procurou-se medir somente 

fraturas planares. Da mesma forma, o grau de freqüência do fraturamento nesses pontos 

“problemáticos” nem sempre foi passível de ser atribuído e, quando o foi, baseou-se na observância do 

grau verificado nos pontos mais próximos.  

Outra dificuldade foi definir o sentido do movimento a partir da observação das estrias 

impressas nos planos e/ou nos preenchimentos das falhas localizadas no interior das voçorocas. De 

forma geral, as falhas estão preenchidas com material caulinítico recoberto com filmes de manganês. 

Nessas estruturas os degraus raramente ficaram registrados, e nem sempre se observou o objeto 

resistente que gerou a estria, de maneira que somente a direção do movimento é observada com 

clareza. A composição do preenchimento das fraturas, quando não identificada em campo, foi 

identificada por meio de análises de difração de raio-X. Dentro das voçorocas foram realizadas 345 

medidas de planos de falhas, nos quais foram encontradas e realizadas 64 medidas de estrias. Dentre 

elas somente em 14 foi observado o sentido do deslocamento do plano.  

A partir dos dados obtidos em campo foram elaborados os mapas de Grau de Freqüência do 

Fraturamento (GFF), no programa Surfer 8, de Traços de Fraturas, no programa Autocad Map 2000, e 

de Linhas de Forma, no CorelDraw 9. O mapa GFF teve como base valores XYZ. Os valores de X e Y 

correspondem às coordenadas UTM e o de Z, ao grau de fraturamento observado no campo de acordo 

com a tabela 1.1. O mapa de Traços de Fratura reproduz o padrão dos sistemas de falha e/ou juntas 

observadas no campo. Cada família de fratura foi representada por um traço cujo comprimento indica 

o grau de freqüência do fraturamento avaliado. Os traços menores representam freqüências de 

fraturamento de grau 1 a 3, os intermediários, de grau 4 a 6, e os maiores, de grau 7 a 10.  

A execução de sondagens geoelétricas teve como objetivo a visualização tridimensional das 

fraturas em locais onde não foram observados afloramentos rochosos. Os métodos geoelétricos, dentre 

os quais o da eletrorresistividade, fundamentam-se no campo elétrico. Baseiam-se na determinação de 

propriedades físicas que caracterizam os diferentes tipos de materiais encontrados no ambiente 

geológico, e nos contrastes que estas propriedades podem apresentar.  

A condutividade elétrica expressa a facilidade de um corpo em conduzir corrente elétrica. O 

inverso da condutividade é a resistividade elétrica. Segundo Gallas (2000), este parâmetro físico 

reflete particularidades dos diferentes tipos litológicos existentes no ambiente geológico, servindo para 
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caracterizar seus estados em termos de alteração, fraturamento, saturação, etc., e até identificá-los 

litologicamente, sem a necessidade de escavações físicas.  

Em função da heterogeneidade do meio geológico, os valores de resistividade obtidos não 

representam os valores das resistividades verdadeiras dos materiais, apesar de estarem relacionadas a 

eles. O que se obtém são valores de resistividade aparente (Neves 2002). 

A técnica utilizada foi a do caminhamento elétrico (investigações horizontais e verticais) 

empregando o arranjo Cacau (Nery & Aranha 1995). A técnica do caminhamento elétrico consiste na 

determinação da resistividade aparente (Δa) ao longo de uma seção. Este parâmetro é obtido a partir de 

medidas efetuadas na superfície do terreno, investigando suas variações horizontais e verticais. O 

método da eletrorresistividade baseia-se na lei de Ohm. O conhecimento da corrente injetada, da 

diferença de potencial e das posições relativas dos pontos A e B (eletrodos de corrente) e M e N 

(eletrodos de potencial) permite que se calcule o valor das resistividades aparentes dos materiais que 

se encontram abaixo da superfície dos terrenos. 

Assim como no dipolo-dipolo, o arranjo Cacau permite o estudo da variação lateral do 

parâmetro físico em vários níveis de profundidade (Nery & Aranha 1995). No arranjo Cacau, os 

eletrodos A e N são fixos, enquanto B e M são móveis (figura 1.2). O caminhamento ocorre de 

maneira que, na última medição, a distância entre os eletrodos M e N seja igual à distância inicial entre 

A e B. 

Os levantamentos são executados em linhas topográficas paralelas entre si e perpendiculares 

às estruturas de interesse. Foram realizadas duas seções geoelétricas com 100 metros de comprimento 

cada uma. Cada seção foi composta por três linhas. As linhas foram marcadas topograficamente e 

estaqueadas, mantendo uma distância entre elas de vinte e cinco metros. O espaçamento entre os 

eletrodos de potencial foi de vinte metros. 

A resistividade aparente foi calculada a partir da equação: 
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onde, ΔV é a diferença de potencial medida no voltímetro; I é a medida da corrente fornecida pelo 

amperímetro; rn corresponde às distâncias das fontes positivas e negativas aos pontos em questão na  

superfície.  

Os dados foram processados em planilhas do Excell e interpretados e plotados com o 

programa Surfer 8 na forma  de seções com cinco profundidades de investigação. 
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Figura 1.2- Caminhamento segundo arranjo Cacau ( Nery & Aranha 1995 ). 

Os mapas temáticos foram gerados com o intuito de auxiliarem a análise estrutural, 

considerando-se que grande parte das rochas situadas na área de estudo se apresenta convertida em 

saprolito, ou mesmo não aflora. Tal fato dificultou a obtenção de dados de campo que se deu a partir 

da análise das superfícies das fraturas e sua geometria. Somado a isso, verificou-se por 

fotointerpretação e pela assimetria das redes de drenagem que, na área de pesquisa, o CMB é 

composto estruturalmente por dezenas de pequenos blocos tectônicos. Assim, para subsídio a 

caracterização das fraturas e determinação de domínios morfoestruturais maiores, fez-se necessário o 

uso do método magnetométrico. 

Segundo Luiz & Silva (1995), o método magnetométrico também permite o mapeamento de 

unidades fracamente magnéticas, e pode ser usado como integração com dados geológicos e 

gamaespectométricos. Para Telford (1986), os lineamentos observados nos mapas magnéticos são 

comumente paralelos às direções estruturais de uma área. Os lineamentos magnéticos podem então, 

estar relacionados a zonas de cisalhamento, fraturas (juntas e falhas) e dobramentos. As anomalias 

magnéticas podem ser também produzidas pela variação na espessura das unidades magnéticas e por 

relevo topográfico. 

Os dados magnetométricos utilizados nesse trabalho são provenientes do aerolevantamento 

realizado em escala de semidetalhe pela Lasa Engenharia e Prospecções S.A (2001). Para a aquisição 

dos dados foi utilizado um magnetômetro com sensor de vapor de césio (bombeamento óptico) com 

resolução de 10-3 nT. As leituras do magnetômetro foram realizadas em intervalos de 0,1 s, equivalente 

a uma medida a cada 5,5 m. Para controle diário das variações do campo magnético foi utilizado um 

magnetômetro terrestre de resolução de 10-3 nT, realizando leituras do campo magnético total em 

intervalos de 1 s. Para backup do sistema de monitoração da variação diurna foi utilizado um 

magnetômetro de resolução de 0,01 nT, coletando dados a cada 3 s.  

A interpretação dos dados pode ser dificultada devido ao fato de as variações da 

susceptibilidade magnética intraembasamento serem mais fortes que aquelas provenientes do contraste 
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supraembasamento. Por este motivo, os dados magnéticos depois de coletados geralmente são tratados 

por meio de filtros para que tenham significado em aplicações geológicas. Os filtros são empregados 

nos casos em que o registro das informações obtidas pelos aparelhos produza freqüências indesejadas 

não eliminadas como ruídos, ou mesmo para enfatizar freqüências associadas a feições geológicas. 

O processamento foi executado pelo programa MAGMAP, disponível no Geosoft 4.3 que, 

segundo Vasconcellos et al.(1994), utiliza uma série de algoritmos que efetuam a aplicação de filtros 

específicos em dados sob a forma de malha regular. O propósito dessa malha é de realçar, atenuar, 

eliminar ou transformar determinadas feições lineares e/ou planares, em função dos dados e dos 

objetivos de integração com a geologia. A saída do programa consiste em outra malha regular, 

contendo as mesmas dimensões da malha regular de entrada. Após os processos de aquisição, geração 

das malhas regulares e redução de dados, os dados magnéticos são tratados com vários filtros para a 

remoção dos ruídos existentes.  

 Os mapas magnetométricos são obtidos retirando-se do campo total a superfície definida pelo 

I.G.R.F. (International Geomagnetic Reference Field) na época do levantamento. Neste trabalho 

foram gerados os mapas de magnetometria corrigidos do I.G.R.F., o de amplitude do sinal analítico 

(ASA) e os mapas gamaespectométricos canais de urânio, tório, potássio e contagem total, além das 

razões destes.  

A magnetometria possui um caráter dipolar, ou seja, uma anomalia é observada através de um 

valor positivo e negativo, dificultando a sua interpretação. Para facilitar a interpretação, comumente 

efetua-se a redução ao pólo do campo magnético, que consiste em transformar o campo dipolar em 

monopolar. No entanto, para que os resultados sejam confiáveis é necessário não haver magnetização 

remanescente e a área localizar-se a uma latitude acima de 25o o (|θ| >25 ). Desta forma, na região, como 

não se tem certeza da remanescência e a latitude é inferior ao limite supracitado, não se realizou a 

redução ao pólo. Para transformar o campo em monopolar, utilizou-se o filtro matemático de 

amplitude do sinal analítico (ASA).  

O ASA em dados magnéticos é realizado para observar a projeção, em superfície, de um corpo 

em profundidade que causa a anomalia. É obtido matematicamente a partir da raiz quadrada da soma 

dos quadrados dos gradientes vertical (derivada em Z) e horizontais (derivadas em X e Y): 
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Foi utilizado neste trabalho como ferramenta auxiliar na determinação dos compartimentos 

tectônicos maiores.  
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Nos locais onde os limites dos compartimentos apresentaram-se mascarados pelo caráter 

dipolar do campo magnético, ou mesmo não apresentaram uma correspondência às províncias 

magnéticas, realizou-se uma inversão magnética em perfil magnético, através da Deconvolução de 

Euler 2D (Oliveira 2004). Para tanto, utilizou-se o programa EUL. exe, com os parâmetros índice 

estrutural igual a um (ie = 1, geometria de falha), janela igual a onze (w = 11) e profundidade até sete 

quilômetros (z = 7km). 

A gamaespectometria, por outro lado, é tradicionalmente utilizada como apoio ao mapeamento 

geológico regional e à prospecção mineral, uma vez que os isótopos urânio (U), tório (Th) e potássio 

(K) são litótipos. Estes três estão concentrados preferencialmente nas rochas ígneas ácidas, em relação 

às intermediárias, básicas e ultrabásicas. Uma das aplicações modernas da gamaespectometria aérea e 

terrestre é para tentar identificar áreas alteradas hidrotermalmente e explorar suas relações com os 

processos de mineralização em ambientes geológicos (Newman 2004). 

Os dados gamaespectométricos utilizados nesse trabalho, também, são provenientes do 

aerolevantamento realizado em escala de semidetalhe pela Lasa Engenharia e Prospecções S.A (2001).  

A pesquisa aerogamaespectométrica requer no mínimo quatro mapas principais para 

apresentar a variação primária medida, a saber: U, Th, K e contagem total. Esses mapas refletem os 

materiais que estão na superfície do terreno, ou a poucos centímetros de profundidade e são efetivos na 

distinção de tipos de rocha e trends estruturais.  

Nesta dissertação são apresentados o de contagem total e o do parâmetro F. O canal de 

contagem total inclui no seu espectro as radiações dos três elementos, apresentando valores maiores de 

radioatividade. Esse canal tem maior precisão estatística, devendo ser preferencialmente utilizado na 

separação de unidades radiométricas, por fornecer, geralmente, uma correlação melhor com as 

unidades geológicas. O parâmetro (ou fator) F é a relação entre a concentração do radioelemento K e a 

razão Th/U, ou seja: 

Th
U K.

  
U

Th
K

 FF ==  

É utilizado para a retirada do antagonismo do K e os radioelementos U e Th e conseqüente 

obtenção de regiões em que houve hidrotermalismo. 

A análise estrutural consistiu da delimitação de blocos tectônicos, análise dos parâmetros 

físicos e análise cinemática dos planos de falha. A técnica da análise cinemática, desenvolvida por 

Marret & Allmendinger (1990) consiste na obtenção de indicadores cinemáticos encontrados nos 

planos de falhas e no seu lançamento em diagramas estruturais. Essa técnica permite calcular a 
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deformação resultante de falhamentos em uma região e determina as direções dos eixos de extensão e 

encurtamento. 

A morfometria, por sua vez, nos fornece medidas quantitativas da forma do relevo. Essas 

medidas permitem aos geólogos e geomorfólogos comparar, objetivamente, relevos diferentes e 

calcular parâmetros simples (índices geomórficos) que podem ser usados para identificar uma 

característica particular de uma área como, por exemplo, o nível de atividade tectônica. A análise 

morfométrica consistiu na medição das assimetrias de bacias, microbacias e trechos de drenagem para 

a avaliação e quantificação das intensidades de atividades neotectônicas ocorridas na região. O fator de 

assimetria (AF) foi desenvolvido para determinar a inclinação em bacias de drenagem. 

A assimetria de cada bacia e trecho de drenagem é calculada dividindo-se a área da margem 

direita pela área total da bacia (figura 1.3). Se o fator de assimetria for maior que 50%, significa que a 

bacia basculou para a esquerda. Se for menor, basculou para a direita. Quanto maior a inclinação da 

bacia, mais intensa e/ou recente foi a atividade tectônica. 

Foram realizadas 90 medidas de assimetrias de microbacias e trechos de drenagem sendo 13 

na bacia do Ribeirão do Mango, 39 na do Rio Maracujá e 38 nos demais afluentes da margem 

esquerda do Rio das Velhas. 

 

Figura 1.3-  Método utilizado na medição de assimetrias de bacias de drenagem. 
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1.6 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação consta de seis capítulos que mostram o desenvolvimento progressivo da 

pesquisa executada. 

Este capítulo (capítulo I) teve por finalidade apresentar o projeto de pesquisa, definindo a 

localização da área, a natureza do problema, os objetivos propostos e a metodologia empregada no 

desenvolvimento do trabalho. 

O capítulo II apresenta uma síntese dos principais trabalhos desenvolvidos no Quadrilátero 

Ferrífero e no CMB. Foram abordados o contexto geotectônico, o arcabouço estratigráfico e a 

compartimentação e evolução tectônica da região. 

No capítulo III são expostos de forma sucinta conceitos e teorias relevantes sobre deformação 

frágil, com vistas a facilitar o entendimento dos capítulos que se seguem. Também são apresentadas 

técnicas de trabalho usadas em estudos neotectônicos. 

No capítulo IV constam os resultados decorrentes da caracterização estrutural da porção 

sudeste do CMB. São expostos os mapas temáticos que embasaram a compartimentação estrutural da 

área, a descrição do acervo estrutural bem como a análise geomorfológica da área.  

O capítulo V apresenta uma análise sobre a influência das fraturas no processo de 

voçorocamento, bem como os resultados e conclusões decorrentes do levantamento geoelétrico. 

O capitulo VI apresenta os principais resultados e conclusões decorrentes da dissertação. 
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CAPÍTULO 2 

GEOLOGIA REGIONAL 

2.1 – HISTÓRICO E PERSPECTIVAS 

Os primeiros trabalhos realizados no Quadrilátero Ferrífero (QF) datam do final do século 

XIX. Posteriormente, nas décadas de 50 e 60 do século passado, o convênio firmado entre United 

States Geological Survey – USGS e o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral do Brasil – DNPM 

proporcionou o mapeamento litoestratigráfico de todo o QF na escala 1:25.000, o qual tornou-se um 

trabalho referência. Desde então, estudos com temas diversos têm sido realizados na região, a maioria 

com ênfase em eventos que remontam ao Pré-Cambriano.  

No Complexo Metamórfico Bação (CMB), embasamento cristalino situado na porção central 

do QF, os estudos são menos numerosos, se comparados com os realizados nas unidades 

metassedimentares, nas quais ocorrem grande parte dos recursos minerais que caracterizam o QF. 

Recentemente foi desenvolvido o Projeto de Pesquisas Geológicas do Complexo Metamórfico Bação, 

sob a coordenação do professor Dr. Issamu Endo, do Departamento de Geologia da Universidade 

Federal de Ouro Preto. O objetivo do projeto foi a identificação e o mapeamento das unidades 

litológicas que compõem o CMB. Para tanto, entre os anos de 1999 e 2000, foi realizado o 

mapeamento litoestrutural de todo o complexo na escala de 1:10.000. A área mapeada pelo Projeto 

abrange parte das folhas Rio Acima, Acuruí, Itabirito e Ouro Preto. A área de interesse dessa 

dissertação está inserida na folha Ouro Preto, conforme mostra a figura 2.1. 

De forma geral, os estudos realizados no CMB versam sobre petrogênese, geoquímica, 

geocronologia e modelos evolutivos desse complexo. Por outro lado, trabalhos com a abordagem 

voltada para a deformação frágil e processos neotectônicos são menos comuns no CMB e na região do 

QF como um todo. No que diz respeito à deformação frágil, Gomes (1986) identificou falhas radiais e 

sistemas de falhas transcorrentes na borda do CMB, e as atribuiu a uma deformação de caráter frágil, 

que corresponderia à última fase de deformação desse complexo. Por sua vez, os estudos com ênfase 

na tectônica cenozóica brasileira ganharam um impulso somente a partir de 1990. A maior parte dos 

trabalhos estão concentrados nas regiões sul e sudeste do país. Diretamente relacionados à região do 

QF existem os trabalhos de Saadi et al. (1992), Valadão & Silveira (1992), Bacellar (2000) e Lipski 

(2002), que versam sobre a ocorrência de depósitos terciários e quaternários no QF. Os dois últimos 

informam sobre a ocorrência de deformação frágil nesses depósitos. 
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Figura 2.1- Situação da área estudada no Complexo Metamórfico Bação. 

2.2 – CONTEXTO GEOLÓGICO 

O Cráton do São Francisco é um bloco crustal paleoproterozóico que não foi afetado de modo 

significativo pelo evento Brasiliano, ou remobilização orogênica mais recente (Alkmim et al. 1998). O 

QF situa-se na porção meridional desse cráton (Ameida 1977) e apresenta-se margeado a leste pela 

Faixa Araçuaí e a oeste, pela Faixa Brasília (Figura 2.2).  

O QF é composto por rochas granito-gnáissicos e greenstone belts arqueanos, sobre os quais 

assentam rochas metassedimentares paleoproterozóicas. Essas rochas são agrupadas em cinco 

unidades litoestratigráficas principais, citadas a seguir da base para o topo: Complexos Metamórficos; 

Supergrupo Rio das Velhas, Supergrupo Minas, Grupo Itacolomi, e intrusões pós-Minas (Figura 2.3). 

Os complexos metamórficos constituem o embasamento cristalino do QF e ocorrem na forma de 

estruturas dômicas que receberam denominações locais, como Bonfim (a oeste), Belo Horizonte (a 

noroeste), Caeté (a norte), Santa Rita (a sudeste), Congonhas (a sudoeste) e Bação (ao centro do QF). 

São constituídos por gnaisses e migmatitos polideformados de composição tonalítica-trondhjemítica-

granodiorítica (TTG) de 2,9 a 3,2 Ga de idade (Herz 1970, Gomes 1986, Carneiro et al.1995) e, 

subordinadamente, por plútons graníticos e granodioríticos de 2.78-2.77 Ga (Carneiro 1992, Noce 

1995) e anfibolitos intrusivos.  
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 Figura 2.2- Contexto geológico do Quadrilátero Ferrífero (modificado de Dorr 1969) 

O Supergrupo Rio das Velhas é constituído por uma seqüência greenstone belt arqueana 

formada por rochas vulcano-sedimentares depositadas discordantemente sobre o embasamento 

cristalino (Dorr 1969). Datações U-Pb em zircões detríticos e monazitas de unidades sedimentares do 

topo desse supergrupo forneceram uma idade máxima de 2,857Ga (Schrank & Machado 1996b in: 

Alkmim et al. 1998). 

O Supergrupo Minas é uma unidade metassedimentar paleoproterozóica depositada 

discordantemente sobre o Supergrupo Rio das Velhas, cuja unidade basal (Grupo Caraça) é formada 

por metaarenitos e metaconglomerados aluviais que graduam para metapelitos marinhos de mar raso 

(Alkmim et al. 1998). Datações U-Pb em zircões detríticos indicam fonte arqueana para essas rochas 

(Renger et al. 1995). Sobre esses metassedimentos está depositado o Grupo Itabira, composto por BIF 

do tipo Lago Superior e uma seqüência carbonática. Babinsk et al. (1991, 1993 in: Alkmim et al. 

1998), estimam que a deposição da BIF ocorreu em torno de 2,52 Ga e a seqüência carbonática em 

2,42 Ga. O Grupo Piracicaba está depositado sobre a seqüência carbonática. Corresponde a uma 

espessa pilha de sedimentos deltaicos de águas rasas (Alkmim et al. 1998). Segundo Machado et al. 

(1993 in: Alkmim et al. 1998), este grupo contém zircões detríticos de idade semelhante aos 

encontrados nos grupos Caraça e Tamanduá. O Grupo Sabará está depositado em discordância erosiva 

sobre o Piracicaba (Renger 1995), correspondendo a um espesso pacote metassedimentar composto de 
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metaturbiditos, metatufos, metavulcanoclásticas, metaconglomerados e metadiamictitos. Datações U-

Pb de zircões detríticos de tufos do Grupo Sabará forneceram uma idade de 2,125 Ga, interpretada por 

Machado et al. (1992) como a idade de deposição desse grupo. 

 

Figura 2.3- Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificado de Alkmim et al.1998) 

Lipski (2002) identificou 14 depósitos sedimentares cenozóicos no QF. Segundo o autor, as 

bacias do Gandarela e Fonseca são as maiores e principais bacias do QF. Os sedimentos da bacia do 

Gandarela são formados por linhito, argilito e argilito orgânico, associados à ambientes lacustres, e 

diamictitos e arenitos grossos e médios depositados por fluxo de detritos. A bacia do Fonseca é 

constituída por arenitos e argilitos de origem fluvial-lacustre (Sant’Anna,1994 in: Lipski 2002), 

sobrepostos por  arenitos maciços avermelhados e diamictitos depositados por fluxos de detritos em 

leques aluviais (Castro et al.,1997 in: Lipski 2002) e por camadas de conglomerados, interceptadas 

por falhas normais sin-sedimentares (Lipski 2002). Segundo o autor, os demais depósitos sedimentares 

cenozóicos encontrados no QF têm no máximo 4 km2 de área. Os sedimentos destes depósitos estão 

deformados, são descontínuos e normalmente delimitados por falhas. São compostos por sedimentos 
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argilosos, síltico-argilosos, conglomerados, diamictitos, arenitos, argilitos e linhitos. 

2.3 – O COMPLEXO METAMÓRFICO BAÇÃO 

No interior do QF, o embasamento cristalino recebe o nome de Complexo Metamórfico Bação 

(CMB). Ocorre sob a forma de uma estrutura dômica com 385 km2 de área, apresentando-se 

circundado por rochas dos Supergrupos Rio das Velhas e Minas (Guimarães et al. 1967), conforme 

figura 2.2. 

O CMB é formado por rochas gnáissicas parcialmente migmatizadas de idade 

predominantemente arqueana, cuja composição varia de tonalítica a granodiorítica. As condições 

metamórficas situam-se entre a fácies anfibolito alto e a fácies granulito (Herz 1970, Gomes 1986). 

Subordinadamente ocorrem intrusões de anfibolito sob a forma de diques dispostos segundo direções 

preferenciais de fraturamento, geralmente segundo NW-SE, além de granitóides e pegmatitos, que 

cortam os gnaisses e as rochas básicas (Figura 2.4). 

2.3.1 – Arcabouço litoestratigráfico da área pesquisada 

A porção sudeste do CMB é bastante heterogênea em termos de litologia. Compreende rochas 

gnáissicas, granitóides e intrusivas félsicas, máficas e ultramáficas, conforme mostra a figura 2.5. 

2.3.1.1 – Unidades Gnáissicas 

Representa o embasamento cristalino arqueano sobre o qual ocorrem, localmente, rochas do 

Supergrupo Rio das Velhas. 

Gnaisse Funil 

Abrange as porções sul, sudeste e leste da área. Caracteriza-se por apresentar-se extremamente 

intemperizado, com um manto de alteração de aproximadamente 30 metros de espessura, no qual 

muitas voçorocas estão instaladas. Suas exposições são encontradas em cortes da Br 356 e da estrada 

de ferro Vitória Minas, na pedreira do Retiro das Rosas e ao longo de drenagens.  

Com base no diagrama QAP de Streckeisen os gnaisses se concentram no campo do 

granodiorito (Ferreira 1999, Pereira Filho 2000) nas porções sul e sudeste da área pesquisada, 

enquanto que para a porção leste indicaram uma composição variando de granítica a granodiorítica 

(Franco 1999).  

A granulação do gnaisse Funil varia de média a grossa nas porções sul e sudeste (Ferreira 

1999, Pereira Filho 2000) e de fina a média na porção leste (Franco 1999). A coloração em tons de 
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cinza é predominante em todo o gnaisse. Comumente o gnaisse Funil apresenta-se migmatizado, o que 

define porções leucocráticas e melanocráticas e intrudido por veios pegmatíticos, geralmente de 

espessura centimétrica, que ora concordam, ora discordam da foliação.  

 

Figura 2.4- Mapa Geológio do CMB elaborado a partir da compilação de mapas gerados pelo projeto de 
pesquisas geológicas do CMB (Amaral 1999, Assis 1999, Costa 1999, Cruz 1999, Ferreira 1999, Ferreira 1999, 
Ferreira 1999, Fonseca 1999, Franco 1999, Graça 1999, Lana 1999, Lázaro 1999, Lima 1999, Lima 1999, Lopes 
1999, Maciel 1999, Martins 1999, Moreira 1999, Neto 1999, Oliveira 1999, Rocha 1999, Salaroli 1999, Vilela 
1999, Araújo 2000, Goulart 2000, Guimarães 2000, Martins 2001, Pereira Filho 2000, Porfiro 2000, Reis 2000). 

O Gnaisse Funil apresenta dois tipos de solo: solos relativamente claros e arenosos, 

provavelmente provenientes de porções leucocráticas, e solos mais argilosos e avermelhados, oriundos 

das porções máficas (Rocha 1999, Pereira Filho 2000). 

O grau de metamorfismo no Gnaisse Funil varia de médio a alto. Gomes (1987), através de 
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análises de microsonda eletrônica, atribuiu grau metamórfico de fácies anfibolito alto para as rochas 

migmatíticas do CMB. Martins (1999) aponta metamorfismo de fácies anfibolito para o gnaisse Funil. 

Ferreira (1999) identificou em lâminas delgadas tanto a presença de antipertitas em cristais de 

plagioclásio, caracterizando metamorfismo de fácies granulito, como processos de sericitização e 

saussuritização, que evidenciam a ocorrência de hidrotermalismo. 

 

Figura 2.5- Mapa geológico da porção sudeste do CMB elaborado a partir da compilação dos mapas gerados 
pelo projeto de pesquisas geológicas do CMB (Cruz 1999, Ferreira 1999, Ferreira 1999, Ferreira 1999, Pereira 
Filho 1999, Franco 1999, Martins 1999, Porfiro 2000). 

 19



Bonaccorsi-Campos, M. I. 2006. Caracterização da Deformação Frágil e sua Relação com os Processos... 

Gnaisse Praia 

Localiza-se na porção nor-nordeste da área. Os gnaisses Praia e Funil possuem características 

texturais e mineralógicas bastante parecidas podendo, portanto, constituir uma variação de fácies 

Franco (1999). Segundo o autor a granulação desse gnaisse varia de fina a média e a coloração, em 

tons de cinza. As paragêneses das alterações mineralógicas observadas nas lâminas desse gnaisse por 

Ferreira (1999) indicam hidrotermalismo e grau metamórfico da fácies xisto-verde, aparentemente 

correspondente às últimas fases deformacionais pelas quais passou o CMB. Não há dados sobre a 

composição desse gnaisse. 

Gnaisse Amarantina 

Ocupa a porção noroeste da área. Apresenta uma granulação que varia de fina a média na sua 

porção sul, e média a grossa na porção norte. Seu bandamento é incipiente ou pouco pronunciado. A 

coloração é cinza esbranquiçada e a migmatização é menos pronunciada que a observada no gnaisse 

Funil. Sua composição é granodiorítica (Ferreira 1999).  

Ferreira (1999) identificou em lâminas delgadas tanto a presença de paragêneses indicativas de 

metamorfismo de alto grau (plagioclásio+microclina+quartzo+biotita) como indícios de 

retrometamorfismo no Gnaisse Amarantina, além de atuação de hidrotermalismo.  

2.3.1.2 – Granitóides 

Granito-gnaisse Siqueira e Granito-gnaisse Alto do Monumento 

Rocha (1999) delimitou esses dois corpos no sudeste da área, no entanto não fornece uma 

descrição dos mesmos. 

Granito Casa Branca 

Ocorre intrudido na porção nor-nordeste da área, localizando-se no mapa geológico entre os 

gnaisses Funil e Praia. É constituído de quartzo, feldspato, biotita, anfibólio e moscovita. Apresenta 

granulometria que varia de fina a grossa, coloração cinza muito claro e injeções pegmatíticas ricas em 

feldspato e turmalina (Ferreira 1999, Franco 1999). Ferreira (1999) constatou em lâmina delgada a 

alteração de biotita em clorita e moscovita e de plagioclásio em epidoto refletindo metamorfismo de 

baixo grau associado a processo hidrotermal.  

Granito Vale do Tropeiro 

Localiza-se no extremo norte da área. É composto basicamente por quartzo, feldspato, biotita, 
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moscovita, clorita, granada e opacos e granulometria variando de fina a média. Apresenta uma foliação 

incipiente próximo ao contato com o gnaisse Funil (Ferreira 1999). Ferreira (1999) constatou em 

lâmina delgada a alteração de biotita para clorita evidenciando hidrotermalismo. 

Metagranodiorito Areião 

Ocorre na porção sudoeste da área intrudido no Gnaisse Funil e em contato com os 

metassedimentos do Supergrupo Rio das Velhas. O eixo maior do corpo apresenta direção NW-SE. 

Apresenta uma estrutura maciça, coloração cinza clara e granulação fina a grossa. A paragênese 

mineral plagioclásio+álcali-feldspato+quartzo+granada+biotita, somada à presença de plagioclásios 

antipertíticos, indica metamorfismo de fácies granulito para esse granodiorito, enquanto que a 

paragênese secundária sericita+epidoto, retrometamorfismo ocasionado pela entrada de fluidos 

(Ferreira 1999). 

Tonalitos 

Franco (1999) cita a ocorrência de dois pequenos corpos de tonalito no extremo nordeste da 

área, no entanto não fornece uma descrição dos mesmos. 

2.3.1.3 – Unidade Máfica 

As intrusões máficas ocorrem em toda a área pesquisada, no entanto são predominantes nas 

porções norte e nordeste da área. Nas porções sul e sudeste do CMB ocorrem anfibolitos que 

apresentam coloração escura, granulação variando de fina a média e estão intensamente fraturados. 

São representados por uma intrusão maior orientada segundo a direção NW-SE, e por vários pequenos 

corpos orientados segundo a direção NE-SW e NW-SE. Nas porções norte e nordeste, os anfibolitos 

apresentam coloração esverdeada, granulação fina e ocorrem como intrusões associadas a zonas de 

cisalhamento (Ferreira 1999).  

A paragênese hornblenda+plagioclásio indica condições metamórficas na fácies anfibolito. A 

presença de epidoto nos anfibolitos intrudidos na porção sudeste do gnaisse Funil indica 

retrometamorfismo na fácies xisto-verde (Rocha 1999).  

2.3.1.4 – Supergrupo Rio das Velhas 

Esta seqüência metassedimentar ocorre na área como pequenas porções remanescentes de 

rochas xistosas, orientadas segundo a direção NW-SE e como rochas ultramáficas intrusivas. Franco 

(1999) e Rocha (1999) identificaram biotita-quartzo xistos milonitizados e cumangnitonita-granada-

quartzo-xistos, de granulação variando de fina a média, situadas junto à zona de cisalhamento NW-SE 

que corta a porção centro-norte da área. Ferreira (1999) identificou um pequeno corpo orientado 
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segundo a direção NW-SE de quartzo-biotita xisto de granulação fina a grossa na porção sul do 

Gnaisse Amarantina. 

Na porção sul da área, as rochas ultramáficas ocorrem como pequenas intrusões, orientadas 

segundo a direção NW-SE, próximo às intrusões anfibolíticas. Apresentam coloração verde 

acinzentada e granulação muito fina (Ferreira 1999). Baseada em análises petrográficas, a autora 

sugere que essas rochas tenham sofrido metamorfismo de fácies granulito, posteriormente, 

retrometamorfismo na fácies xisto-verde. 

Na porção centro-norte as rochas ultramáficas são representadas por esteatitos e serpentinitos 

que ocorrem relacionados com a zona de cisalhamento Cachoeira do Campo (Figura 2.5), de direção 

NW-SE. Os esteatitos apresentam coloração branca esverdeada, granulação fina e foliação de direção 

WNW-ESSE com mergulho para NNE. Os serpentinitos têm coloração esverdeada, granulação fina e 

não estão foliados. A serpentinização dos anfibólios caracteriza retrometamorfismo (Franco 1999). 

2.3.2 – Arcabouço estrutural 

2.3.2.1 – Deformação dúctil 

Na porção sudeste do CMB, a foliação caracteriza-se por ser, de forma geral, marcante na 

unidade gnáissica e incipiente nas unidades intrusivas, com exceção dos anfibolitos que ocorrem na 

porção centro-norte da área, associados à zona de cisalhamento Cachoeira do Campo. 

No gnaisse Funil a foliação é extremamente forte e paralela ao contato com a unidade 

metassedimentar. Apresenta as direções NW-SE no sudoeste desse gnaisse, E-W no sul e sudeste, e 

NNW-SSE no extremo leste. Nas demais porções do gnaisse Funil, a foliação predominante orienta-se 

segundo a direção NW-SE (Gomes 1994, Ferreira 1999, Franco 1999Pereira Filho 2000,). Os veios 

pegmatíticos ora concordam, ora discordam da foliação.  

No gnaisse Praia a foliação é também pronunciada e ocorre segundo a direção NNW-SSE e N-

S, ora mergulhando para leste, ora para oeste, estando aparentemente dobrada (Franco 1999). 

No gnaisse Amarantina a direção da foliação varia de NW-SE, na sua porção leste, para E-W a 

oeste, sendo incipiente na sua porção sul (Ferreira 1999, Ferreira 1999). Veios de quartzo e pegmatito 

com direções preferenciais NE-SW e NW-SE cortam esse gnaisse, muitas vezes concordam com a 

foliação e mostram-se deslocados com movimentação dextral. 

Quanto à unidade máfica, nas porções S e SE da área os anfibolitos de direção E-W são 

fortemente orientados, o que lhes confere um aspecto foliado e com poucas granadas estiradas, 

enquanto que nos corpos de direção NW, os anfibólios não se apresentam tão fortemente orientados e 
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exibem muitas granadas (Ferreira 1999). Na porção centro-norte, onde ocorre a zona de cisalhamento 

Cachoeira do Campo, os anfibolitos mostram-se fortemente cisalhados. 

As rochas ultramáficas não apresentam foliação (Franco 1999, Rocha 1999 e Ferreira 1999). 

Segundo estes autores, os xistos estão aparentemente relacionados com a zona de cisalhamento 

Cachoeira do Campo, de direção NW-SE, que corta a porção centro-norte da área. 

Endo (1996, 1997) atribui a variabilidade da foliação no CMB ao arrasto das rochas do 

embasamento por zonas de cisalhamento dúcteis em ciclos tectônicos antigos. Gomes (1986) e Hippert 

(1994) relacionaram a zona de cisalhamento dúctil de direção E-W, existente no contato sul do 

complexo com as supracrustais, à ascensão do domo. 

2.3.2.2 – Fraturas 

A deformação frágil da porção SE do CMB caracteriza-se por ocorrer segundo várias direções, 

no entanto, há predominância das famílias de direção NW-SE e NE-SW. 

Fernandes (1990) identificou quatro direções preferenciais de fraturamento na porção sudeste 

do CMB, a partir de fotos aéreas e imagens de radar, com predominância das direções N0-20E, N60-

70E, N60-70W e, secundariamente, N60-70E. Gomes (1994) observou na porção leste do CMB meso 

falhas normais paralelas à foliação, veios de quartzo discordantes e mesofalhas de empurrão de direção 

média NE-SW. 

Cruz (1999) observou lineamentos de direção NW-SE e NE-SW. O lineamento de direção 

NW-SE coincide com a direção de corpos intrusivos, como o Metagranodiorito Areião e o adjacente 

corpo anfibolítico. O lineamento NE-SW coincide com um grande falhamento de caráter transcorrente 

dextral verificado pela autora na porção sudoeste do CMB. Segundo ela, em campo a família mais 

expressiva corresponde a de direção preferencial NE-SW, com mergulhos ora para NW, ora para SE. 

A família NW-SE apresenta mergulhos ora para NE, ora para SW. Estes padrões de fraturamento 

foram observados no CMB e supracrustais adjacentes. 

Lázaro (1999) observou lineamentos segundo a direção NW no gnaisse Amarantina e 

verificou a concordância dos corpos anfibolíticos com essa direção de fraturamento. Martins (2000) 

verificou fraturamento segundo a direção preferencial NE-SW, com mergulhos variando de médios a 

altos para SE na porção su-sudeste do gnaisse Funil. 

Lipski (2002) elaborou um mapa de lineamentos morfoestruturais do QF a partir de imagens 

TM/Landasat. Uma parte considerável da área pesquisada neste trabalho situa-se entre dois 

lineamentos secundários de direção NW-SE, identificados por este autor (Figura 2.6). 
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Figura 2.6- Mapa de lineamentos morfoestruturais (Lipski 2002). Os traços contínuos correspondem aos 
lineamentos considerados pelo autor como lineamentos principais: Lineamentos Belo Horizonte (LBH), São 
Bartolomeu (LSB), Itabirito (LIT), Dom Bosco (LDB) e Piracicaba (LPC). Os pontilhados foram definidos como 
lineamentos secundários. 
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2.3.3 – Modelos evolutivos do CMB 

Trabalhos anteriores sobre a geologia e evolução tectônica do QF apresentam interpretações 

diferentes quanto a origem e época de formação do Complexo Metamórfico Bação. Segundo 

Guimarães (1967), o CMB teria evoluído a partir de um núcleo ígneo gabro-diorítico, que teria 

passado por cinco fases de metamorfismo e então ascendido contra as coberturas proterozóicas em 

forma de cunha ou diápiro ainda no Proterozóico, sob o efeito de tectônica recorrente.  

Dorr (1969) interpretou o CMB como sendo um corpo homogêneo composto basicamente por 

gnaisses e granitos intrusivos. 

Gomes (1986) interpretou o CMB como o resultado de um soerguimento diapírico do domo do 

tipo Solid State, ocorrido entre a deformação do Supergrupo Rio das Velhas e o início da Orogênese 

Minas. Posteriormente o domo teria sofrido levantamento secundário e basculamento, seguido de uma 

etapa de deformação frágil, caracterizada por falhas radiais de caráter transcorrente e sistemas de 

fraturas que se manifestam igualmente nos gnaisses e nos metassedimentos adjacentes na borda do 

domo. 

Chemale Jr. et al. (1991) propuseram que a ascensão do CMB estaria relacionada ao evento 

extensional Transamazônico que gerou calhas sinformais que foram interpretadas pelos autores como 

sendo bacias preenchendo o espaço entre a falha e a superfície do domo. Este, por sua vez, foi 

interpretado como sendo um anticlinal do tipo rollover sobre falhas normais lístricas. 

Hippert (1994) propôs que o soerguimento do CMB se deu através de uma ascensão diapírica 

com trajetória helicoidal durante a orogênese Brasiliana. 

Para Marshak et al. (1992, 1997a), a forma dômica do embasamento juntamente com as 

rochas supracrustais adjacentes caracterizam a estrutura dome-and-keel em um terreno granite-

greenstone arqueano, gerada em um cenário extensional, correspondente à fase final (colapso) da 

orogenia transamazônica.  

Alkmim et al. (1998), sustentam o modelo proposto por Marshak et al. (1997a). O calor 

provocado pela extensão crustal teria feito com que as rochas do embasamento se aquecessem e assim 

as rochas supracrustais relativamente mais frias e densas “afundariam” no embasamento aquecido e 

menos denso, gerando a estrutura dome-and-keel. 

Endo (1997) considera que os domos gnáissicos do QF foram formados durante o 

Proterozóico, em resposta à fase extensional da orogenia Minas. As rochas que os compõem passaram 

por sucessivas superposições de eventos tectônicos com componentes dextrais e sinistrais desde o 
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Arqueano, quando teriam ocorrido três eventos tectônicos: O primeiro evento representa a orogênese 

Rio das Velhas. Esse evento seria de natureza dúctil, transcorrente dextral, e teria causado 

fraturamentos NE-SW com intrusões cálcio-alcalinas e tholeíticas. O segundo, de natureza dúctil 

transcorrente sinistral, seria o responsável por fraturamentos NW-SE, com intrusões de diques máficos 

no CMB e teria gerado foliação milonítica no Supergrupo Rio das Velhas. O terceiro evento, 

orogênese Maquiné, tem caráter dúctil-frágil transcorrente dextral com intrusões pegmatíticas e de 

veios de quartzo. Estas descontinuidades teriam sido reativadas em eventos posteriores. 

2.4 – ASPECTOS RELACIONADOS COM A NEOTECTÔNICA 

Segundo Lima (1999, in: Lipski 2002), a borda sul do Cráton sofreu um soerguimento no 

Mioceno, provavelmente relacionado aos episódios da dinâmica Andina.  

Saadi (1996) propôs um modelo para a evolução cenozóica da borda sudeste do Cráton do São 

Francisco a partir dos dados de seus trabalhos anteriores (Saadi 1991, 1993). Esforços compressivos 

E-W teriam movimentado planos de baixo ângulo herdados da tectônica brasiliana, arqueando o 

assoalho do núcleo cratônico e basculando os blocos proterozóicos periféricos. Em nível crustal mais 

raso e na retaguarda da frente de empurrão, teria ocorrido uma distensão responsável pela geração de 

diversos grábens, responsáveis no QF pela gênese das bacias Gandarela, Fonseca e Gongo Soco. 

Lipski (2002) analisou 14 depósitos sedimentares na região do QF e identificou quatro eventos 

tectônicos sucessivos (D1, D2, D3 e D4) que caracterizam a deformação Cenozóica local. Para o autor, 

a origem dos depósitos estaria relacionada à geração de grábens durante o evento tectônico D1, sob 

regime trativo NNE-SSW. Este evento teria ocorrido entre o Oligoceno e o Eomioceno. A partir desse 

período os depósitos sedimentares teriam sido deformados pelo evento tectônico D2, sob um regime 

compressional de direção predominante NW-SE e, secundáriamente E-W. Este evento teria reativado 

descontinuidades pré-existentes das encaixantes, sob a forma de deslocamentos transcorrentes E-W, e 

gerado estruturas transpessivas bem como falhas reversas que resultaram na sobreposição de rochas do 

embasamento sobre os depósitos sedimentares. O evento D2 teria ocorrido no final do Terciário, 

quando teve início o evento D3. No D3 teria ocorrido o relaxamento das estruturas formadas durante o 

evento anterior, principalmente nas de direção E-W. O evento D3 não atigiria o Plioceno. O D4 é 

caracterizado por falhamentos normais afetando coberturas lateríticas e por falhamentos sin-

deposicionais na formação Chapada de Canga, de idade provavelmente pliocênica (Sant’Anna et 

al.1997 in: Lipski,2002).  

Segundo este autor a integração dos dados evidencia que as deformações observadas nos 

depósitos estão associadas aos lineamentos morfoestruturais E-W e suas inflexões para NE e NW. Os 

lineamentos definem trends estruturais regionais e são considerados como a manifestação da tectônica 
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cenozóica atuante na região do QF. 

Hackspacher et al. (2005) reuniu trabalhos sobre a tectônica cenozóica na borda sul do Cráton 

do São Francisco e, fazendo uso de modelagem térmica através de análise de traços de fissão em 

apatita, mostrou que a atual paisagem da borda sul do cráton é resultado da subsidência da bacia do 

Paraná, seguida de reativações tectono-magmáticas, abertura do Atlântico Sul e soerguimento 

quaternário.  

2.5 – ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

O QF é caracterizado como um conjunto de terras altas, que guardam algumas das mais 

antigas superfícies de erosão do Brasil (Barbosa, 1980). Segundo Varajão (1991), a evolução 

morfogenética do QF está relacionada a um forte controle litoestrutural e, assim, a uma erosão 

diferencial marcante. No contexto do CMB, o relevo é deprimido, cercado por serras compostas por 

rochas metassedimentares mais resistentes. 

O relevo da porção sudeste do CMB é constituído predominantemente de mares de morros 

onde prevalece a forma de meia-laranja, com morros de encostas suaves e topos convexos, 

circundados por morrotes com vertentes mais íngremes (Sobreira 1998). Essa área está inserida no alto 

da bacia hidrográfica do Rio das Velhas e abrange parcialmente as sub-bacias do rio Maracujá e dos 

ribeirões do Mango e Funil, tributários da margem esquerda (figura 2.7). As drenagens encontram-se 

nitidamente controladas pelas principais descontinuidades crustais do embasamento, de direção NW-

SE. 

Valadão & Silveira (1992), baseados na configuração geomorfológica do CMB e na 

estratigrafia dos depósitos sedimentares por eles encontrados nesta porção do Complexo, concluíram 

que a evolução quaternária do relevo do CMB constituiu-se de cinco etapas: três erosivas, com 

conseqüente geração e deposição de sedimentos, intercaladas por duas de encaixamento da rede de 

drenagem, o que atribuiria caráter fóssil às coberturas que agora se encontram no topo dos interflúvios. 

A primeira etapa de encaixamento seria da ordem de sessenta metros, enquanto que a segunda seria da 

ordem de seis metros. 

Os depósitos foram divididos em coberturas de topo de encosta, terraços fluviais e aluviões 

recentes. As coberturas de topo de encosta correspondem a depósitos nivelados a aproximadamente 

1.150 metros, capeando os interflúvios de topografia suave. Apresentam textura predominantemente 

síltico-arenosa, estrutura maciça e coloração avermelhada. Segundo os autores, o posicionamento 

topográfico das coberturas, a ausência de estruturas sedimentares e a coloração avermelhada sugere 

sua gênese a partir de processos de coluvionamento. Os terraços fluviais estão representados por 

depósitos aluviais localizados nas bases das encostas em altitudes de aproximadamente 1.070 metros, 
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sob a forma de patamares ao longo de vales atuais ou por colúvios configurando sistemas de rampa 

terraço. Bacellar (2000) em seu trabalho realizado na bacia do rio Maracujá, que abrange quase toda a 

porção oriental do CMB, datou os terraços pelo método do radioisótopo 14C e identificou idade 

quaternária superior para os mesmos (entre 7.000 e 30.000 anos). Bacellar (2000) também observou a 

ocorrência de deformação frágil em alguns depósitos, cujos sistemas apresentam direções 

predominantes N20W e N40E. Os aluviões correspondem às planícies aluviais predominantemente 

arenosas que entulham os canais fluviais devido à elevada carga sedimentar proveniente das 

voçorocas. 

 

Figura 2.7- Modelo digital de terreno ressaltando as principais drenagens e feições morfológicas da porção 
sudeste do CMB. As cotas não ultrapassam os 1000 metros de altitude nos vales, enquanto que nas porções mais 
altas chegam a atingir os 1400 metros. 
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CAPÍTULO 3 
DEFORMAÇÃO FRÁGIL E A MORFOTECTÔNICA 

3.1 – INTRODUÇÃO  

As fraturas controlam o relevo e o fluxo hidrodinâmico tanto em superfície como em 

subsuperfície bem como interferem na resistência de fundações, escavações e operações em 

minerações. Por este motivo, há mais de um século, as fraturas vem sendo estudadas por geólogos do 

mundo inteiro.  

Muitas teorias sobre a origem, a propagação e a geometria de padrões de fraturamento foram 

elaboradas e abandonadas. Somente no século passado com Lachenbruch (1961,1962), o mecanismo 

de fraturamento passou a ser bem entendido. Este autor interpretou dados de campo baseado na 

solução proposta por Inglis em 1913, para a distribuição da tensão ao redor das rupturas (cracks), e 

também em outras três teorias: na de propagação das rupturas, exposta por Griffith em 1921, na da 

Fratura Linear Elástica, desenvolvida por engenheiros na década de 30, e na da Mecânica das Fraturas, 

de Irwin de 1957. Tais teorias forneceram as ferramentas necessárias para o entendimento quanto à 

origem das fraturas, propagação e mecanismos de fraturamento nas rochas (Pollard & Aydin 1988).  

Embora tenha havido progresso no estudo das fraturas nas últimas décadas do século passado, 

sua interpretação tectônica ainda continua sendo um desafio para os geólogos, pois as variações dos 

campos de tensões oriundos de eventos tectônicos podem gerar em um único evento deformacional 

fraturas com orientações diferentes.  

3.2 – DEFORMAÇÃO RÚPTIL: CONCEITO E AMBIENTE DE OCORRÊNCIA 

Define-se por deformação frágil ou rúptil a mudança permanente de caráter que ocorre na 

forma do corpo rochoso devido à formação de fraturas.  

A deformação frágil ocorre predominantemente na porção superior da crosta, em 

profundidades inferiores a 10-15 Km (Figura 3.1) como resposta a um campo de tensões. No entanto, 

fraturas podem se formar também em profundidades onde predominam mecanismos de deformação 

plástica, estando condicionadas nesse ambiente à velocidade da taxa de deformação do sólido rochoso 

e/ou à magnitude da pressão dos fluidos que podem existir nos poros e microfraturas das rochas 

(Pluijm & Marshak 1997).  
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Figura 3.1- Perfil da crosta indicando os ambientes e respectivos mecanismos de deformação (modificado de 
Pluijin & Marshak 1997). 

3.3 – MECANISMOS DE DEFORMAÇÃO 

A deformação frágil ocorre como o resultado da quebra das ligações químicas existentes entre 

os átomos ou íons que compõem o corpo sólido, quando este é submetido a uma tensão crítica maior 

do que pode suportar por distorção elástica.  As ligações químicas contraem-se e/ou estiram-se mais 

do que podem ser estiradas e contraídas, uma em relação à outra, gerando fraturas e/ou deslizamentos 

sobre fraturas pré-existentes (Pluijm & Marshak 1997).  

O mecanismo de quebra dessas ligações durante a deformação frágil depende das condições de 

stress e das propriedades do material da rocha. Segundo Pluijm & Marshak (1997), nas rochas o 

fraturamento frágil ocorre após 5%, ou menos, de deformação elástica e/ou plástica.  

As principais estruturas frágeis são as fraturas. Essas resultam da concentração de energia nas 

extremidades de “defeitos” preexistentes na rocha, seguida da propagação dessa energia através de 

fraturamento. Estes defeitos são espaços vazios causados por inclusões fluidas, poros, e microfraturas 

ou microrupturas (cracks de Griffith). Fósseis, grãos, clastos, e outros objetos com propriedades 

elásticas diferentes das da rocha circundante também podem concentrar a tensão remota (Pollard & 

Aydin 1988). 

Em 1920, o engenheiro A. W. Griffith sugeriu que quando o sólido rochoso é submetido a um 

campo de tensão, esta se concentra nas extremidades dessas microfraturas (Pollard & Aydin 1988). O 

valor da tensão concentrada na extremidade de uma microfratura é dado por (2a + 1)/b, onde a e b 

correspondem aos eixos maior e menor respectivamente, significando que quanto maior for a razão 

axial, maior será a concentração de tensão na extremidade da microfratura. Assim, a tensão nas 

extremidades das fraturas pode tornar-se suficientemente grande para romper as ligações químicas dos 

minerais e fazer com que ela cresça, mesmo se o campo de tensão for relativamente baixo.  
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A partir da Teoria da Fratura Linear Elástica, elaborada por cientistas que se basearam na 

teoria de Griffith, foi assumido que todas as microfraturas tem razão axial aproximadamente infinita, 

sendo, portanto, muito pontudas. Desta forma, se as outras variáveis como forma e orientação forem 

iguais, as maiores rupturas se propagarão primeiro (Pollard & Aydin 1988; Pluijm & Marshak 1997).  

Foram identificados três modos de propagação das microfraturas (Figura 3.2): 

 
Figura 3.2- Mecanismos de deformação frágil (Pluijm & Marshak 1997). 

No Modo I de propagação (fraturas extensionais), as rupturas se abrem ligeiramente na direção 

perpendicular a sua superfície, crescendo nesse plano sem mudar sua orientação. Dá-se o nome de 

fraturamento extensional ao mecanismo de fraturamento que gera fraturas do Modo I. Nesse modo de 

propagação, as fraturas são conseqüência da propagação de microrupturas em uma rocha não 

fraturada, que se formam perpendicularmente a trajetória de σ3 e paralelamente ao plano principal de 

tensão que contém as trajetórias de σ1 e σ2.  

A equação que define as condições nas quais as fraturas do Modo I se propagam é dada por: 

( ) 2 / c π Y
k    σ 1c

1 =    onde, 

σ1 é o campo de tensão remota; K1c é o valor crítico de resistência ao fraturamento para rupturas do 

Modo I; Y é um número adimensional que leva em consideração a geometria da ruptura; c é a metade 

do comprimento da ruptura. 

Quando a intensidade da tensão excede o K1c nas extremidades, ou seja, a energia disponível 

para o falhamento excede a energia necessária para criar uma única fratura, duas superfícies serão 

geradas ou haverá a formação de falhas subsidiárias. 

As fraturas geradas pelos modos II e III não crescem em seus planos. Assim que começam a se 

propagar elas se curvam, propagando-se como fraturas do Modo I.  
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No Modo II (fraturas de cisalhamento com deslizamento direcional) um lado da rocha sofre 

um pequeno deslizamento na direção paralela a superfície da fratura, e perpendicular à frente da 

fratura (Figura 3.3).  

 

Figura 3.3- Modo II de propagação (fraturas de cisalhamento com deslizamento direcional; Pollard & Aydin 
1988). 

No Modo III (fraturas de cisalhamento com componente rotacional), o deslizamento ocorre 

segundo a abertura de uma “tesoura”, paralelo à superfície da fratura e à sua frente (Figura 3.4).  

 

Figura 3.4- Modo III de propagação (fraturas de cisalhamento com componente rotacional; Pollard & Aydin 

1988). 

O mecanismo de fraturamento que culmina na deformação frágil segundo os modos II e III 

denomina-se cisalhamento. Este mecanismo resulta na iniciação de uma fratura cisalhante 

macroscópica, em ângulo agudo com a tensão principal máxima, quando a rocha é submetida a uma 

tensão triaxial compressiva, onde σ  > σ1 2 = σ3. A fratura gerada se torna falha quando a magnitude da 

tensão diferencial (σ  = σd 1 – σ3) vence o atrito dado pela componente de tensão normal (σn) e então o 

deslizamento ocorre. 
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A equação que define as condições nas quais as cracks dos Modos II e III se propagam é dada 

pela equação de Coulomb: 

n s σμ   C  σ +=  onde,  

σs é a tensão cisalhante paralela à superfície da fratura no cisalhamento; C é a constante de coesão da 

rocha (especifica a tensão necessária para gerar fraturamento se a tensão normal ao plano de fratura for 

igual a zero); μ é o coeficiente de atrito interno; σn é a tensão normal à superfície de fratura no 

momento do cisalhamento. 

Deslizamento friccional é um mecanismo de deformação que se refere à ocorrência de 

deslizamento sobre uma superfície de fratura preexistente, quando a tensão cisalhante paralela à 

superfície vence a resistência friccional ao deslizamento, sem o envolvimento significante de 

mecanismos de deformação plástica. 

Pluijm & Marshak (1997), baseados em dados experimentais, consideram que o falhamento 

por deslizamento friccional, assim como o cisalhamento, podem ser representados por uma envoltória 

sobre o círculo de Mohr, sendo portanto a razão σ /σs n = constante. 

A equação empírica conhecida como “Lei de Byerlee” postula que a σs necessária para que 

ocorra o fraturamento por Frictional sliding depende da magnitude de σ . Para σn n < 200 MPa a tensão 

cisalhante é dada pela equação: 

 ns σ 0,85  σ =

Enquanto que para 200MPa < σn < 2000 MPa a equação da envoltória de falhamento é dada 

por: 

ns σ 0,6  50MPa  σ +=  

3.4 – ESTRUTURAS FRÁGEIS 

As principais estruturas frágeis são juntas e falhas, denominadas coletivamente como fraturas. 

Neste trabalho adota-se o conceito de fratura para qualquer superfície de rocha na qual houve perda de 

coesão, independentemente da existência ou não de movimento. 

3.4.1 – Juntas 

Juntas são superfícies de fraturas nas quais não se observa movimento do bloco adjacente à 

superfície da junta em relação ao outro, ou este é infinitesimal. São geradas segundo o Modo I de 
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fraturamento.  

Apesar de não existirem rochas perfeitamente isotrópicas, nas quais as trajetórias de tensão 

sejam exatamente perpendiculares entre si, nas rochas heterogêneas ou anisotrópicas essas trajetórias 

tendem a manter uma perpendicularidade.  

σNeste contexto juntas de extensão formam-se paralelamente ao plano σ1 2. Juntas de tração 

são perpendiculares a σ (-), com σ  = σ3 1 2, enquanto que juntas de descompressão, apresentam 

orientação paralela ao plano σ  σ2 3 (Figura 3.2). 

As juntas são classificadas como sistemáticas ou não sistemáticas. Juntas sistemáticas são um 

grupo de fraturas paralelas ou subparalelas entre si, enquanto que as não sistemáticas apresentam uma 

distribuição espacial irregular e não são planas (Ramsay & Huber 1987, Pollard & Aydin 1988; Pluijm 

& Marshak 1997). 

Juntas sistemáticas provavelmente refletem a trajetória do campo de tensões regional no 

intervalo do fraturamento, enquanto que as juntas não sistemáticas refletem as heterogeneidades locais 

do campo de tensões. Um grupo de juntas sistemáticas define uma família de juntas. Duas ou mais 

famílias que se interceptam em ângulos constantes definem um sistema de juntas. O ângulo entre os 

conjuntos é chamado ângulo diedro. Se ele for próximo a 90º, o sistema é chamado ortogonal, se 

variar entre 30º e 60º e os planos forem contemporâneos, o sistema é conjugado (Figura 3.5), segundo 

Pluijm & Marshak 1997.  

Os sistemas são diferenciados um do outro pela natureza das interseções entre os conjuntos e 

pelo comprimento relativo das juntas. Juntas contínuas que definem um conjunto e cortam todo o 

afloramento, são denominadas juntas principais. As juntas descontínuas existentes entre duas juntas 

principais e orientadas em alto ângulo com elas são denominadas juntas “em cruz” (Figura 3.5). 

As juntas relacionadas a dobramentos recebem o nome de juntas paralelas, quando paralelas à 

charneira e convergentes para o núcleo da dobra, e juntas “em cruz”, quando dispostas diagonal ou 

perpendicularmente ao dobramento, fazendo ângulos de 60º a 90º com o eixo da dobra (Figura 3.5).  
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Figura 3.5- Classes de sistemas de juntas (Pluijm & Marshak 1997). 

Segundo Marshak & Mitra (1988) o espaçamento define a distância entre juntas adjacentes do 

mesmo conjunto, medida perpendicularmente a suas superfícies. É um parâmetro que reflete as 

propriedades físicas da rocha, sendo também importante no estudo de sua permeabilidade. A 

intensidade designa a área de superfície por unidade de volume das juntas. A freqüência determina o 

número de traço de juntas seccionado por uma linha transversal, por unidade de comprimento linear.  

3.4.1.1 - Trajetória de Propagação e Relação de Corte 

Por definição uma superfície livre é um plano de tensão principal. Caso essa superfície não 

esteja paralela ao campo de tensões então as trajetórias do campo mudarão suas direções até se 

tornarem paralelas ou perpendiculares a essa superfície, de maneira a manter a perpendicularidade 

com σ3, ou seja, o campo de tensão nas extremidades de uma junta controla sua trajetória de 

propagação.  

A orientação na qual haverá maior propagação de energia define a trajetória preferencial da 

junta, sendo normal à menor tensão principal ,σ  (Pollard & Aydin 1988). 3

Assim, quando uma junta mais antiga comporta-se como superfície livre, a junta mais nova se 

curva nas proximidades da antiga, até se tornar perpendicular ao σ3 local, ou seja, paralela ao principal 

campo de tensão local, adjacente à junta antiga. Nestes locais as trajetórias de propagação podem ser 

diferentes do campo de tensões (Pluijm & Marshak 1997). Se não houver mudanças na direção da 

tensão principal, ao longo do plano de extensão da junta, uma junta planar se forma. 

Neste contexto são geradas juntas com junções em “J”, quando o σ3 local é paralelo às paredes 
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da fratura mais antiga, e sigmoidais, quando o σ3 local é perpendicular, conforme figura 3.5. 

Em sistemas ortogonais e conjugados, as junções são referidas como junções em + (cruz) e X., 

respectivamente. Para Pluijm & Marshak (1997) a relação de corte entre essas famílias significa: ou 

que a junta mais antiga não atuou como superfície livre, ou que duas juntas mais novas se 

interceptaram justamente no mesmo ponto sobre uma junta mais velha, ou ainda que duas fraturas 

mais novas se desenvolveram próximas a mais antiga. 

As juntas param de crescer diante das seguintes alternativas: quando interceptam fraturas 

preexistentes, quando atingem a superfície da Terra, quando a tensão acumulada na extremidade é 

dissipada plasticamente, quando a junta atinge um meio com uma resistência diferente a tração, ou 

ainda devido a uma queda na pressão de fluidos. 

3.4.1.2 – Interpretação Tectônica das Juntas  

Segundo Pluijm & Marshak (1997) as juntas que ocorrem na crosta frágil da Terra podem 

estar relacionadas a tensões geradas por: 

 Soerguimento Regional 

Com o soerguimento regional ocorre a erosão e a remoção do material sobrejacente à rocha. A 

diminuição da pressão litostática e da profundidade da rocha geram mudanças no campo de tensão em 

conseqüência do resfriamento, do efeito Poisson e do efeito membrana.  

Devido à diminuição do gradiente geotermal a rocha se resfria e experimenta contração. Ela 

pode contrair facilmente na direção vertical, uma vez que a superfície da Terra atua como superfície 

livre. No entanto, a rocha não tem a mesma facilidade para se contrair em outras direções por estar 

confinada, então uma tensão trativa se desenvolve. 

Com a remoção da sobrecarga e conseqüente diminuição da pressão litostática, a rocha se 

expande no sentido da superfície tendendo a se contrair lateralmente pelo efeito Poisson. Como no 

sentido horizontal ela não se contrai, como se estivesse “desconfinada”, desenvolve-se então uma 

tensão trativa. Com o soerguimento a camada rochosa distorce, aumentando seu raio de curvatura e 

induzindo o desenvolvimento de tensões trativas (figura 3.6). 

As juntas que se formam devido a um ou a esses três fatores tendem a ser verticais, pois geram 

um σ  horizontal. 3

O soerguimento e a exumação das rochas também podem gerar juntas de exfoliação ou 

“acebolamento”. Segundo Pluijm & Marshak (1997) a origem dessas juntas é problemática. 
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 Aparentemente elas se formam quando a tensão horizontal é bem maior que a exercida pela 

carga vertical. 

 

 
Figura 3.6- Juntas devido ao soerguimento regional (Plujin & Marshak 1997). 

Fraturamento Hidráulico Natural  

As juntas podem ser geradas devido à pressão de fluido exercida pela água, óleo e gás 

presentes nas rochas. A pressão de poro é exercida pelo fluido presente no interior dos poros da rocha, 

em resposta ä pressão litostática. O incremento da pressão de poro enfraquece significativamente a 

rocha, diminuindo as tensões necessárias ao fraturamento. 

As fraturas de tração podem ocorrer quando a pressão de poro se torna maior ou igual a σ3 

(menor tensão compressiva). A tensão acumulada nas extremidades das fraturas orientadas 

perpendicularmente com σ3 faz com que elas se propaguem causando fraturamento hidráulico (Figura 

3.7). As fraturas geradas por cisalhamento e deslizamento friccional, sob o efeito da pressão de 

fluidos, são representadas pela equação de Coulomb:  

*σμ   C σ ns +=  

sendo a tensão normal, σn, substituída pela tensão efetiva σn*, dada por:  fnn P - σ *σ =

 
 

Figura 3.7- Bloco diagrama ilustrando a pressão de poro na extremidade de uma fratura excedendo σ . σ3 o  é a 
tensão de abertura, σcg tensão de contato com o grão e σcp é a tensão de contato com o poro (Plujin & Marshak 
1997). 
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Deformação Tectônica 

As juntas podem ocorrer associadas a dobras, falhas e a zonas de cisalhamento. Juntas geradas 

durante eventos orogênicos convergentes ou colisionais estão associadas a dobramentos e ao 

fraturamento hidráulico natural. As juntas associadas ao dobramento são as juntas paralelas e “em 

cruz”, (Figura 3.5). As juntas formadas por fraturamento hidráulico são aproximadamente 

perpendiculares à direção do orógeno, uma vez que durante a orogenia a tensão máxima horizontal é 

aproximadamente perpendicular à direção do mesmo. 

Juntas também ocorrem relacionadas a falhamentos (Figura 3.8). Elas podem ser geradas em 

resposta ao campo de tensão responsável pela geração e/ou propagação da falha, apresentando, 

portanto, direções diferentes da orientação da falha (Figura 3.8a). Podem ocorrer devido à distorção 

sofrida pelo bloco falhado ao se movimentar (Figura 3.8b), ou se desenvolver nas adjacências de uma 

falha, devido a tensões trativas geradas na parede da rocha enquanto a falha se move gerando pinnate 

joints seguida de um arranjo en echelon (Figura 3.8c).  

 

 

                            (c)   

                        (a) (b) 

Figura 3.8- Juntas relacionadas a falhamento (Plujin & Marshak 1997). 

As juntas também ocorrem em porções da crosta que foram submetidas à deformação regional 

devido a mudanças no raio de curvatura de camadas rochosas. Neste caso, quando a tensão exercida 

sobre uma região da crosta cessa, a rocha relaxa elasticamente gerando juntas de relaxamento. 

Em zonas de cisalhamento, as juntas correspondem às fraturas de tração representadas por 

fraturas do tipo “T” (Twiss & Moores 1992). 

3.4.2 – Falhas 

Falhas são superfícies de fraturas sobre as quais houve movimento relativo. São geradas 

segundo os modos II e III de fraturamento. Já uma zona de falha define uma estrutura frágil de 

espessura finita dentro da qual a perda de coesão e o deslizamento ocorreram sobre vários planos de 

falha. Segundo Pluijm & Marshak (1997), a espessura da zona de falha varia em função da resistência 

da rocha original, tendendo a ser mais estreita em rochas mais resistentes. 
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A Teoria do Falhamento de Anderson considera a superfície da Terra como uma superfície 

livre, onde a força da gravidade é o principal contribuinte do estado de tensão. Postula que as 

trajetórias de tensão mantém sua perpendicularidade em profundidade e, pelo critério de falhamento de 

Coulomb, as fraturas de cisalhamento geradas pelos Modos II e III fazem um ângulo de 30º com σ1 e 

contém a direção de σ2.  

Neste contexto as falhas normais ocorrem quando σ  e σ2 3 são horizontais e σ1, vertical (Figura 

3.9a). Por sua vez as falhas de empurrão se desenvolvem quando σ1 e σ  são horizontais e σ2 3, vertical 

(Figura 3.9b). Por último, as falhas de transcorrência ocorrem quando σ1 e σ  são horizontais e σ ,3 2  é 

vertical (Figura 3.9c e d). 

Falhas transcorren tes

Lateral dextral Lateral sin istral
Falha normal Falha rever sa

Lapa

Capa Capa

Lapa

 
 

Figura 3.9-Modelo de falhamento de Anderson (Plujin & Marshak 1997).  

Esses modelos de sistemas foram propostos na Teoria do Falhamento desenvolvida por 

Anderson em 1951 (Price 1966, Pollard & Aydin 1988, Pluijm & Marshak 1997). No entanto, segundo 

Pluijm & Marshak (1997), essa teoria não pode ser aplicada para todas as geometrias de falhas 

existentes na crosta pelos motivos seguintes:  

A deformação por deslizamento friccional ocorre a menores tensões que a por cisalhamento. 

Isso significa que juntas preexistentes podem ser reativadas antes que novas falhas surjam, mesmo que 

essas superfícies não estejam orientadas exatamente a 30º com σ e não contenham a trajetória de σ1 2. 

São as falhas oblíquas ou em “tesoura”. 

Outro motivo é o fato que a deformação progressiva pode mudar a orientação do corpo 

rochoso que contém a falha e, por fim, as trajetórias do campo de tensão local podem ser diferentes 

das do campo de tensão regional devido a heterogeneidades da crosta. Dessa forma a geometria da 

falha pode não estar geometricamente relacionada às tensões regionais. 

3.4.2.1 – Classificação geométrica das falhas 

Assim como as juntas, as falhas geralmente não ocorrem sozinhas mas como parte de um 

grupo de falhas associadas que se desenvolvem durante o mesmo intervalo de deformação, em 
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resposta ao mesmo campo de tensões regional (Pluijm & Marshak 1997, Ramsay & Huber 1987). 

As falhas podem ser classificadas em arranjos paralelo, anastomosado, escalonado, de 

revezamento, conjugado e randômico (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10- Visão em planta dos vários tipos de arranjos de falhas. (a) paralelo, (b) anastomosado, (c) 
escalonado, (d) de revezamento, (e) conjugado, e (f) randômico (Pluijm & Marshak 1997). 

No arranjo paralelo, o grupo de falhas se apresenta com planos paralelos e sub-paralelos entre 

si ao longo de uma direção (Figura 3.10a). No arranjo anastomosado o grupo de falhas convergem e 

divergem entre si ao longo de uma direção (Figura 3.10b). No arranjo escalonado o grupo se apresenta 

como segmentos de falha inclinados que fazem ângulo com duas superfícies que o envolvem (Figura 

3.10c). No arranjo de revezamento o grupo revela falhas não coplanares que são espaçadas uma das 

outras (Figura 3.10d). Na figura 13, as letras E e F, correspondem aos arranjos conjugado e aleatório 

ou randômico, respectivamente. Enquanto o par conjugado fornece as direções do campo de tensões, o 

arranjo randômico mostra a heterogeneidade do campo de tensões. 

3.4.2.2 – Morfologia de Superfície e Indicadores Cinemáticos 

O deslizamento sobre a superfície de falha pode gerar estruturas que indicam a direção e o 

sentido do movimento da falha, fornecendo indiretamente dados sobre paleotensões. 

Espelhos de falha são superfícies de falhas que se encontram polidas devido ao mecanismo de 

deslizamento friccional. Formam-se sobre a parede da rocha da falha ou sobre finas camadas de 

farinha de falha (gouge). Estrias são as ranhuras existentes sobre os espelhos de falha. São causadas 

pelas irregularidades da parede oposta. As estrias fornecem a direção do movimento da falha. Os 

ressaltos (steps) são degraus situados no plano da falha que indicam o sentido do deslizamento. 
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Lineação mineral são fibras alongadas de minerais, geralmente quartzo, calcita ou clorita, 

desenvolvidas sobre a superfície da falha por deslizamento. Sugerem que a junta foi reativada como 

uma falha, e a imbricação das fibras indica o sentido do movimento. As fibras também são indicativas 

de baixas taxas de deformação. 

3.4.2.3 – Pressão de poro 

Assim como ocorre na propagação das juntas, a presença de água na superfície da falha e na 

zona de falha diminui a tensão cisalhante necessária para que o falhamento ocorra.  

Os minerais alterados resultantes da reação com a água na zona de falha tendem a ter menor 

resistência cisalhante que os minerais das rochas inalteradas, e assim sua presença permite a falha a 

deslizar em menores tensões diferenciais. A presença da água também pode causar enfraquecimento 

hidrolítico de minerais silicáticos e assim fazer com que a deformação ocorra em baixas tensões.  

A pressão de poro da água numa zona de falha diminui a tensão normal efetiva num corpo 

rochoso e, por conseqüência, a magnitude da tensão cisalhante necessária para iniciar uma ruptura 

cisalhante numa rocha intacta ou para iniciar o deslizamento friccional (figura 3.7). 

3.5 – MORFOTECTÔNICA  

O período Quaternário é o mais recente do tempo geológico e a maior parte do nosso relevo 

tem sido produzida neste período em função da natureza dos processos superficiais e geológicos como 

o intemperismo (químico e físico), dinâmicas fluvial, glacial e eólica, movimentos de massa, 

tectonismo e vulcanismo. 

A geomorfologia tectônica pode ser definida de duas formas: como o estudo do relevo 

produzido por processos tectônicos, ou como a aplicação de princípios geomórficos para a solução de 

problemas tectônicos (Keller & Pinter 1996). A primeira implica que nós estamos interessados no 

relevo em si, sua forma e origem, como função de processos tectônicos. A segunda nos permite usar a 

geomorfologia como uma ferramenta para avaliar a história, magnitude e razão dos processos 

tectônicos. 

Quatro importantes conceitos geomórficos são aplicáveis a geomorfologia tectônica: (a) a 

paisagem se desenvolve com o decorrer do tempo e mudanças no relevo são previstas; (b) mudanças 

abruptas na evolução da paisagem podem ocorrer quando o equilíbrio é excedido; (c) interações entre 

a evolução da paisagem e o equilíbrio podem produzir reações complexas; e, um princípio 

fundamental, (d) uma mudança na forma da paisagem implica em uma mudança no processo de 

formação da paisagem. O foco da geomorfologia tectônica são as superfícies de relevo que tenham 
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sido basculadas, soerguidas, fraturadas ou deformadas de alguma forma. 

3.5.1- Geomorfologia Tectônica e Falhamentos 

Segundo Keller & Pinter (1996) muitos geólogos consideram as falhas geradas nos últimos 

dez mil anos (Holoceno) como falhas ativas, e qualquer uma que tenha se movimentado no período 

Quaternário, como falhas potencialmente ativas. Em geral, as que não se movimentaram neste período 

são consideradas como inativas. Ainda segundo o autor, para que uma falha seja considerada ativa é 

necessário determinar a sua paleosismicidade com base em registros geológicos. 

Para Stewart (in:Hancock 1994), designa-se como ativa a falha que se deslocou durante o 

regime tectônico corrente. Falha inativa é a falha cuja probabilidade de deslocamento num futuro 

próximo é insignificante. Falha potencialmente ativa é uma falha preexistente cuja orientação em 

relação ao campo de tensão atual pode causar sua reativação no regime tectônico corrente. 

Em áreas afetadas por tectonismo ativo cada tipo de falha (normais, reversas e direcionais) 

gera relevos com características próprias, no entanto, muitas feições são comuns aos três tipos pois 

muitas falhas têm deslocamento oblíquo, ou seja, parcialmente lateral e parcialmente vertical (Keller 

& Pinter 1996).  

No interior de zonas de falhas direcionais, o cisalhamento simples pode gerar uma variedade 

de estruturas e formas, incluindo fraturas, dobras, falhas normais, de empurrão e reversas (figura 3.11). 

Como resultado da deformação ocorrem extensão e contração. A extensão gera falhas normais e 

grábens. A contração produz falhas reversas e pequenas dobras na zona de falha. As depressões e 

intumescências ocorrem em resposta à ocorrência de transtensões e transpressões ao longo de falhas 

direcionais.  
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Figura 3.11- O cisalhamento simples associado com falhamento direcional produz uma variedade de fraturas e 
dobras com orientações características (A) e também feições extensionais e contracionais (B) (Keller & Pinter 
1996). 

Os relevos produzidos por falhas direcionais ativas caracterizam-se por vales alinhados (linear 

valleys), córregos desviados (deflected streams), córregos deslocados (offset streams), topos ou cumes 

bloqueando drenagens (shutter ridges), escarpas (scarps), pequenos lagos rebaixados (sag ponds), 

nascentes (springs), bancadas elevadas (benches) e intumescências (pressure ridges). 

Falhas normais resultam de regimes extensionais. Os relevos produzidos por falhas normais 

caracterizam-se por frentes de montanhas alinhadas, escarpas de falha, horsts e grábens, facetas 

triangulares, paisagens vulcânicas (cones, fluxos de lava) e, em escala regional, vales de rifte. Um 

sistema de drenagem em um cenário semelhante ao de horsts e grábens assume rapidamente o sistema 

estrutural da extensão. Os tributários principais tendem a encontrar seu curso dentro dos grábens nas 

irregularidades dos limites de falhas. 

Os relevos produzidos por falhas reversas caracterizam-se por cinturões de empurrão e 

dobramento, frentes de montanhas íngremes, escarpas de falha e feições extensionais (falhas normais e 

grábens). 
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3.5.2- Morfometria  

A morfometria pode ser entendida como a medida quantitativa da forma do relevo. Os índices 

geomórficos comumente são usados ao longo de feições estruturais para a avaliação e quantificação 

das intensidades de atividades neotectônicas em uma dada região (figura 3.12). Alguns são usados 

como ferramentas básicas de reconhecimento para identificar áreas que experimentaram uma 

deformação tectônica rápida, outros foram desenvolvidos para quantificar a descrição da paisagem. 

 

Figura 3.12- Índices geomórficos usados na avaliação das intensidades de atividades neotectônicas de uma 
região através de feições estruturais (Hancok 1994). 

Keller & Pinter (1996) acrescentam aos índices acima os métodos da integral hipsométrica e o 

da assimetria de bacia de drenagem. A metodologia de trabalho usada na aplicação de cada um desses 

índices pode ser vista em detalhe nos autores supracitados. 
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3.6 –NEOTECTÔNICA 

O termo Neotectônica foi empregado pela primeira vez em 1948, pelo geólogo soviético 

V.A.Obruchev, para definir os movimentos da crosta terrestre que se instalaram durante os períodos 

do Terciário Superior (Mioceno e Plioceno) e Quaternário, e que assumiram um papel decisivo na 

formação da topografia contemporânea (Saadi 1991). 

Atualmente os pesquisadores usam o termo de maneira que abranja tanto os movimentos 

contemporâneos como aqueles que imediatamente os precederam (Suguio 2001). Para Mörner (1990, 

in Hancock 1994), a fase neotectônica começa em diferentes períodos em diferentes lugares, 

dependendo do regime tectônico. Ele a define como movimentos tectônicos que ocorreram no passado 

e continuam no presente. Já para Muir Wood & Mallard (1992, in Hancock 1994), o termo 

neotectônica não necessariamente deve ser considerado como sinônimo de tectônica holocênica, 

quaternária ou neogênica. 

Hasui (1990, in Suguio 2001) considera que no Brasil a neotectônica deva abranger o tempo 

geológico a partir da intensificação dos processos de deriva continental ocorridas após meados do 

Terciário (Mioceno médio) até hoje, como manifestações geológicas restritas ao ambiente intraplaca. 

O fato é que o estudo de estruturas neotectônicas expostas em áreas de falhamento e 

dobramento neotectônicos, além de contribuir para o entendimento dos mecanismos de deformação 

que caracterizam a porção mais superior da crosta da Terra (1-2 km), acabam por atender a uma 

necessidade social, por contribuir para programas de redução de risco causados por terremotos. No 

Brasil os estudos sobre Neotectônica se intensificaram na década de 70, quando foram construídas 

numerosas obras de engenharia civil de grande porte como hidrelétricas. 

A Neotectônica pode ser estudada a partir de evidências geológicas, geomorfológicas, 

geofísicas, geodésicas, históricas, arqueológicas e por métodos de datação (Hancock  1994, Suguio 

2001). 

Evidências geológicas  

São obtidas a partir da obtenção de atitudes de planos de falhas e de indicadores cinemáticos 

neotectônicos, seguida da análise do campo de tensões neocontemporâneo, conforme tabela 3.1. Com 

base na cronologia é possível avaliar as taxas de deformação e, com esta informação, classificar o 

tempo no qual ela ocorreu.  
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Tabela 3.1: Métodos de determinação de neo- e paleotensões, a partir de dados geofísicos e geológicos 
(Hancock 1994). 

 

Evidências geomorfológicas 

São obtidas a partir da análise morfotectônica da área estudada. Índices geomórficos 

comumente são usados ao longo de feições estruturais para a avaliação e quantificação das 

intensidades de atividades neotectônicas em uma dada região. 

Evidências geofísicas 

São obtidas a partir de medições sísmicas, principalmente em bordas de placas tectônicas. 

Evidências geodésicas  

São obtidas a partir de medições de movimentos recentes em escalas local, regional e global 

por meio de equipamentos de alta precisão. 

Evidências históricas e arqueológicas 

São as mais precisas. Compreendem registros em documentos e mapas de épocas passadas. 

Segundo Jain (1984, in Suguio 2001) as construções antigas submersas e a descida de nível de mar em 
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portos constituem evidências de movimentos neotectônicos ao longo de zonas costeiras. 

Métodos de datação 

A tabela 3.2 apresenta um resumo dos métodos de datação mais utilizados em estudos neotectônicos.  

 
       Tabela 3.2- Métodos de datação utilizados em estudos neotectônicos (Suguio 2001).  

 Métodos de datação Materiais datados 

Registros históricos 

 

Narrativas de testemunhas e 

documentos históricos 

Anual 

Dedrocronologia Anéis de crescimento 

Varvecronologia Sedimentos lacustres 

Carbono 14 Carvão, turfa e concha de 

certo nível de referência 

Radiométrico 

Série do Urânio Corais fósseis, conchas, ossos 

e carbonato pedogenético 

Potássio-argônio Rochas ígneas com potássio 

Traços de ficção Vidro vulcânico e zircão 

Aluvião, coluvião e loess Tendência do urânio  Radiológico 

Termoluminescência Grãos de quartzo e feldspato 

de colúvio de escarpa de 

falha 

Ressonância paramagnética 

eletrônica 

Farinha de falha com quartzo 

Racemização de amino-

ácidos 

Conchas e outros materiais 

esqueléticos 

Ligada a processos  

Liquenometria Líquens sobre morenas 

glaciais e escarpas de falha 

Cronologia de solo Grau de evolução do solo 

sobre superfícies geom. 

estáveis 

Intemperismo rochosos Verniz e crosta de alteração 

Morfometria de encosta Escarpas de falha e erosivas 

de compensação 

Estratigrafia Cunha coluvial de vertente Correlativo 

Arqueologia Fragmentos de cerâmica, etc 

Palinologia Morenas glaciais 

Paleomagnetismo Farinha de falha 
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CAPÍTULO 4 
CARACTERIZAÇÃO DA DEFORMAÇÃO FRÁGIL  

4.1 – ESTRUTURAS MACROSCÓPICAS 

A porção sudeste do CMB caracteriza-se por apresentar lineamentos orientados 

predominantemente segundo as direções NW-SE e NE-SW, definindo duas famílias principais de 

fraturamento (figura 4.1). O ângulo diedro é, na maioria das vezes, próximo a 900 definindo sistemas 

ortogonais do tipo padrão retangular (figura 4.1). 

 

 

 

Figura 4.1: Mapa de lineamentos e traços de fratura obtido a partir de fotointerpretação na escala 
1:60.000 e respectivo diagrama de roseta. 

A família NW-SE, aparentemente, é a que predomina na porção ocidental da área e define 

uma faixa de fraturamento delimitada pelos lineamentos secundários definidos por Lipski (2002), 

conforme mostrado na figura 2.6. Por outro lado, a família NE-SW e suas inflexões para NNE-SSW e 

ENE-WSW são observadas mais facilmente na porção centro-leste da área. 

Nas porções norte, central e leste da área, observa-se a ocorrência de inflexões de alguns 

lineamentos da família de direção NE-SW para NNE-SSW, quando estes se situam muito próximos ou 

truncam lineamentos de direção NW-SE. Essa inflexão da família de direção NE-SW é mais discreta 

na porção ocidental da área, ou está mascarada pelas fraturas de direção NW-SE.  

A ocorrência de inflexões é mais rara na família de fraturas de direção NW-SE. Algumas são 

observadas mais claramente a sul da área pesquisada para as direções NNW-SSE e N-S, nas 

proximidades do contato do complexo metamórfico com a seqüência supracrustal. 
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Para Pollard & Aydin (1988), as fraturas sistemáticas provavelmente refletem a trajetória do 

campo de tensões regional no intervalo do fraturamento. Por outro lado, por definição, uma superfície 

livre é um plano de tensão principal. Caso esta superfície não esteja paralela ao campo de tensão 

remoto, então as trajetórias desse campo mudarão suas direções até ficarem paralelas ou 

perpendiculares a essa superfície, de maneira a manter a perpendicularidade com σ3, ou seja, o campo 

de tensão nas extremidades de uma junta controla sua trajetória de propagação. A orientação na qual 

haverá maior propagação de energia é a trajetória preferencial da junta, sendo essa trajetória a direção 

normal à menor tensão principal, σ3. Assim, quando uma junta mais antiga comporta-se como 

superfície livre, a junta mais nova curva-se nas proximidades da antiga até tornar-se perpendicular ao 

σ3 local, ou seja, paralela ao principal campo de tensão local adjacente à junta antiga. Nestes locais, as 

trajetórias de propagação podem ser diferentes do campo de tensão remoto (Pluijm & Marshak 1997). 

A relação de corte entre famílias de sistemas ortogonais e conjugados pode significar ou que a 

junta mais antiga não atuou como superfície livre, ou que duas juntas mais novas se interceptaram 

justamente no mesmo ponto sobre uma junta mais velha, ou ainda que duas fraturas mais novas se 

desenvolveram próximas a mais antiga. Por outro lado, as juntas param de crescer quando interceptam 

fraturas preexistentes, quando atingem a superfície da Terra, quando a tensão acumulada na 

extremidade da fratura é dissipada plasticamente, quando a junta atinge um meio com uma resistência 

diferente a tração, ou ainda devido a uma queda na pressão de fluido (Pluijm & Marshak 1997). 

Ainda segundo os autores, sistemas ortogonais do tipo padrão retangular podem sugerir que as 

duas famílias iniciaram-se grosseiramente ao mesmo tempo, ou que os episódios de fraturamento 

alternaram-se entre a formação de uma família e de outra devido a mudanças nas orientações de σ2 e 

σ3 do campo de tensões. 

Estas relações entre famílias de juntas são observadas na porção sudeste do CMB, no entanto, 

a relação de corte dos traços e lineamentos observados na figura 4.1 não é clara no sentido de 

favorecer a identificação de idades relativas. As famílias NW-SE e NE-SW comumente se truncam. 

Porém, em acordo com a teoria de propagação de fraturas, as inflexões observadas sugerem que a 

família de fraturas de direção NE-SW seja a mais recente e seria uma resposta a um campo de tensão 

remoto situado fora da área pesquisada e a nordeste da mesma, cujo sentido de propagação de energia 

do σ1 seria de nordeste para sudoeste. 

4.1.1 – Dados Macroscópicos 

A partir do mapa de lineamentos gerou-se os mapas de freqüência (figura 4.2) e comprimento 

acumulado dos lineamentos e traços de fratura (figura 4.3). O mapa de freqüência quantifica o número 

de traços fotointerpretados em células de 250.000 m2, enquanto que o comprimento acumulado 
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corresponde à soma dos comprimentos de cada traço presente na célula. 

O alinhamento dos máximos de ambos os mapas evidencia os dois trends predominantes de 

fraturamento, bem como mostra a concentração de fraturas na porção leste da área e na região situada 

entre os lineamentos identificados por Lipski (2002). 

 
Figura 4.2- Mapa de freqüência do fraturamento obtido a partir de dados fotointerpretados. 
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Figura 4.3- Mapa de comprimento acumulado obtido a partir de dados fotointerpretados. 

4.2 – ESTRUTURAS MESOSCÓPICAS 

A sistemática de trabalho para a identificação e caracterização das famílias de fraturas no 

campo seguiu os métodos da seleção e quantitativo, segundo os conceitos de Marshak & Mitra (1988). 

Nos pontos onde foi possível o uso do método da seleção, o levantamento de dados se deu 

conforme tabela 1.1, apresentada no item metodologia do capítulo I. Foram realizadas 

aproximadamente 2400 medidas de planos de fratura e 460 de foliação gnáissica. Foram observados 

indicadores cinemáticos e os parâmetros físicos das fraturas como abertura, persistência, 

penetratividade e preenchimento. 

4.2.1 – Análise da Deformação Frágil  

A maioria dos afloramentos estudados caracteriza-se por apresentar sistemas compostos, 

geralmente, por duas ou três famílias de fraturas com mergulhos de alto ângulo (figura 4.4). 
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Planos médios das famílias
de fraturas observadas

Estações geológicas

 

Figura 4.4- Orientações das fraturas observadas em campo e respectivo diagrama bimodal. 

Os traços representam as orientações das famílias de fratura observadas em campo ou 

descobertas pelo método qualitativo. A direção do mergulho do plano médio de cada família também 

está representada. O tamanho dos traços indica a freqüência do fraturamento. Os traços pequenos 

representam frequências de fraturamento de grau 1 a 3, os intermediários grau 4 a 6 e os maiores grau 

7 a 10.  

O diagrama para os dados de campo evidencia ocorrência de fraturamento em altos ângulos 

em todas as direções, no entanto observa-se um adensamento de dados segundo a direção NE-SW. Tal 

fato pode estar relacionado às várias inflexões observadas na família NE-SW em escala macroscópica. 

A guirlanda do diagrama estrutural da figura 4.4 mostra que a deformação frágil ocorreu em eventos 

deformacionais distintos. 

No campo, os sistemas são compostos por três famílias de fraturas, com raras exceções. Cada 

família observada nos afloramentos é formada por uma faixa fraturada de espessura não determinada. 

Esta faixa, por sua vez, subdivide-se em zonas mais fraturadas separadas entre si por zonas menos 

fraturadas. Estas faixas caracterizam-se por apresentarem comumente falhas com arranjos de 

revezamento ou paralelo, quando o afloramento situa-se próximo aos lineamentos fotointerpretados.  

Quando os afloramentos situam-se exatamente sobre o lineamento fotointerpretado, o arranjo 

das famílias passa a ser do tipo paralelo. A família de fraturas cuja orientação coincide com a do 

lineamento, geralmente é a mais fraturada e tem arranjo paralelo ou anastomosado definindo uma zona 

de cisalhamento frágil. Essas famílias caracterizam-se por formarem uma faixa composta por zonas 

muito fraturadas separadas entre si por blocos de espessura centimétrica a métrica ou por zonas bem 

menos fraturadas. A espessura dessas zonas de cisalhamento frágil, ou com alto grau de fraturamento e 
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o espaçamento entre elas, nem sempre puderam ser medidos. De forma geral, a espesura das zonas de 

fratura variou entre dois e três metros em toda a área estudada. O espaçamento entre elas gira em torno 

de um e três metros.  

No que diz respeito ao parâmetro abertura, os planos apresentaram-se predominantemente 

fechados e/ou selados por filmes cataclásticos, materiais arenosos de composição pegmatítica ou 

materiais argilosos, geralmente de composição caulinítica. 

Em toda a área, as juntas e falhas sistemáticas observadas em perfil caracterizam-se por 

apresentar uma superfície lisa e plana, no máximo suavemente ondulada, seja segundo a direção, seja 

segundo o mergulho. Nas zonas de cisalhamento observadas em rochas frescas, as superfícies das 

falhas são plano-ondulares sobre as quais, às vezes, ocorrem lineações de clorita, ou os planos de 

apresentam-se preenchidos por material pegmatítico. 

No interior das voçorocas é comum a ocorrência de planos de falha espelhados, sobre os quais 

ocorrem estrias e filmes de manganês. Já os das zonas de cisalhamento frágil comumente estão 

preenchidos por material argiloso de composição caulinítica sobre os quais também ocorrem estrias.  

Segundo Alaoua (1991) e Hancock (1994), os planos espelhados e estriados que ocorrem nos 

mantos saprolíticos são estruturas diagnósticas de falhamento neotectônico. O primeiro autor, 

embasado numa vasta bibliografia, afirma que tais planos nunca poderiam ter sido preservados do 

intemperismo e acrescenta que o freqüente revestimento dos mesmos por uma película de manganês 

constitui um outro elemento a favor da idade recente desses planos. Hancock (1994) ressalta que 

nessas estrias é extremamente difícil a obtenção de indicadores cinemáticos, dificuldade esta 

encontrada durante a campanha de campo. 

Os vários pontos situados em voçorocas nos quais foram observadas estrias são P-9 (635983, 

7746528), P-10 (642603, 7750165), P-11 (642075, 7750658), P-14 (638580, 7746301), P-15 (639198, 

7745307), P-16 (640369, 7748239), P-17 (640987, 7748137), P-18a (638905, 7748705), P-19b 

(639366, 7746543), P-24a(637508, 7748117), P-27 (634967, 7746354), P-28 (635560, 7746403), P-40 

(634409, 7745166), P-143 (640728, 7748370) e P-147 (634160, 7752026). 

Esses pontos somam 345 medidas de planos de falhas, nos quais foram encontradas e 

realizadas 64 medidas de estrias. Dentre elas, somente em 14 foi observado o sentido do deslocamento 

do plano. Alguns planos encontrados nos pontos 9, 11 e 143 contêm duas direções de estrias, 

indicando que os mesmos foram reativados.  

Com os dados obtidos no campo, foi gerado o mapa de grau de freqüência do fraturamento 

(GFF), figura 4.5. O mapa de GFF mostra que a área é bastante fraturada, apresentando freqüência de 
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fraturamento de média-alta a alta, ou seja, na maioria dos pontos estudados, ocorrem cerca de 2 a 5 

fraturas por metro linear ou 6 a 10 fraturas por metro linear. Para a geração do mapa de freqüência de 

fraturas foram desconsideradas as freqüências obtidas nos pontos onde ocorrem argilas, xistos e diques 

de rochas máficas e ultramáficas. 

 
Figura 4.5- Mapa Grau de Freqüência do Fraturamento (GFF) sobposto ao de fraturas.. 

 Observou-se que em alguns pontos o adensamento do número de fraturas também se explica 

pela ocorrência de falhas subsidiárias (figura 4.6). Verificou-se também que os depósitos quaternários 

apresentam-se mais fraturados que as demais litologias. No entanto, deve ser levado em consideração 

que os depósitos observados estão situados próximos aos lineamentos e traços de fraturas. 
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     Figura 4.6- Falhas splays observadas no ponto de coordenadas 642727, 7751824. 

A comparação do mapa obtido a partir das estruturas mesoscópicas com o obtido a partir de 

estruturas macroscópicas, evidencia que, em alguns pontos, eles são contraditórios. Em locais onde há 

muitos traços de fratura e lineamentos, o grau de densidade às vezes é baixo. Isto, provavelmente, está 

relacionado à ausência de afloramentos em algumas porções da área estudada, à possibilidade de 

alguns dos pontos analisados no campo estarem situados nas zonas menos fraturadas das faixas de 

fraturas que representam os lineamentos e, ainda, ao efeito da interpolação dos dados. 

Cruzando-se os dados do mapa GFF com a litologia (figura 4.7), observa-se que no domínio 

do gnaisse Funil, o GFF varia de 3 a 8, ou seja, a freqüência do fraturamento varia de média-baixa a 

muito alta com a ocorrência de zonas de cisalhamento frágil a cada 3 metros. No gnaisse Amarantina, 

o GFF varia de 3 a 6, ou de média-baixa a alta. No gnaisse Praia, varia de 5 a 7, ou seja de média-alta 

a muito alta. No granito Vale do Tropeiro não foi analisado nenhum ponto, mas pela interpolação, o 

GFF é 6, freqüência alta. No granito Casa Branca, o GFF varia de 7 a 9, freqüência muito alta com 

ocorrência de zonas de cisalhamento rúptil a cada 2 metros. No granito-gnaisse Siqueira, o GFF varia 

de 5 a 6, freqüência média-alta a alta. No granito-gnaisse Alto do Monumento, o GFF é 5, obtido por 

interpolação. No metagranodiorito Areião, o GFF varia de 3 a 5, freqüência média-baixa a média-alta. 

Em suma, as maiores freqüências de fratura ocorrem no domínio do gnaisse Funil e granito 

Casa Branca, enquanto que as menores correspondem ao gnaisse Amarantina e ao metagranodiorito 

Areião. 
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Figura 4.7- Mapa geológico da porção sudeste do CMB sobreposto ao de freqüência do fraturamento 
(GFF). 

4.2.2 – Análise da Deformação Ductil 

Atitudes de foliação foram medidas com o fim de verificar sua influência ou não na 

deformação frágil da área. O mapa de linhas estruturais mostra que a foliação apresenta quatro 

domínios estruturais (figura 4.8). Os diagramas de contorno para cada domínio mostram que nos 

domínios 1 e 2, a foliação está orientada predominantemente segundo a direção E-W e mergulha para 

norte. No terceiro a foliação também se orienta segundo a direção E-W, no entanto mergulha para S. O 

quarto domínio reflete o trend predominante da foliação segundo a direção NW-SE com mergulhos 

para NE e SW (figura 4.9). Estes domínios estruturais são muito semelhantes aos encontrados por 

Bacellar (2000). 

O diagrama de contorno mostra que a foliação orienta-se paralela e subparalelamente às 

fraturas, ocorrendo predominantemente segundo a direção NW-SE, e com mergulhos em ângulos 

intermediários para SW e NE (figura 4.9 (e)). Por outro lado, nas porções leste e sul a foliação nem 

sempre concorda com as famílias de fraturas. No leste a foliação mergulha para leste e no sul para sul, 

o que caracteriza o soerguimento do domo. 
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Figura 4.8- Mapa das Linhas de Forma da porção sudeste do Complexo Metamórfico Bação. 
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Figura 4.9- Diagramas de contorno da foliação gnáissica para os domínios estruturais e para a área como 
um todo. (a) Domínio 1, (b) domínio 2, (c) domínio 3, (d) domínio 4, (e) diagrama geral. 
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4.3 – COMPARTIMENTAÇÃO TECTÔNICA 

4.3.1 – Dados Geofísicos 

Grande parte das rochas situadas na área pesquisada apresenta-se convertida em saprolito. 

Assim, como subsídio para a delimitação de compartimentos tectônicos e a caracterização dos 

principais trends estruturais, fez-se necessário o uso dos métodos geofísicos magnetométricos e 

gamaespectométricos. 

Analisando os mapas magnetométricos (figuras 4.10 e 4.11), principalmente o de amplitude de 

sinal analítico, observa-se que a área pode ser dividida em três províncias magnéticas, conforme a 

variação da susceptibilidade magnética. A primeira, situada na porção ocidental da área, possui uma 

magnetização intermediária; a segunda, na região sul, uma magnetização mais intensa; e finalmente, 

na porção centro norte e nordeste, uma menos proeminente. 

A província situada a sul da área possui uma magnetização mais intensa em conseqüência das 

rochas supracrustais ricas em minerais ferrimagnéticos (itabiritos, Formação Cauê). As demais 

províncias caracterizam-se por variações composicionais. 

Em todas as províncias podem-se observar trends de fraturamento NW-SE e NE-SW. Ao sul, 

observa-se um pequeno lineamento E-W. As inflexões da família NE-SW nas porções leste e sudeste 

da área também estão refletidas nos mapas magnetométricos. 
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Figura 4.10- Mapa de fotolineamentos da porção sudeste do Complexo Metamórfico Bação sobreposto ao 
mapa magnetométrico. 

 

Figura 4.11- Mapa de de fotolineamentos sobposto ao mapa amplitude do sinal analítico (ASA). Em 
destaque a compartimentação magnética. 
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Por outro lado, os mapas de radioisótopos urânio (U), tório (Th) e potássio (K) refletem os 

materiais que estão na superfície do terreno, ou a poucos centímetros de profundidade e são efetivos na 

distinção de tipos de rocha e trends estruturais (Luiz & Silva 1995), conforme mostra o mapa de 

contagem total (figura 4.12). Os isótopos urânio (U), tório (Th) e potássio (K) são litótipos e estão 

concentrados preferencialmente nas rochas (meta) ígneas ácidas e (meta) sedimentares, em relação às 

intermediárias, básicas e ultrabásicas. 

Observando-se o mapa da figura 4.12, pode-se delimitar as intrusões máficas e ultramáficas 

representadas pelos valores mais baixos dos isótopos; os valores mais elevados delimitam as rochas 

(meta) ígneas ácidas e ígneas representadas pelos gnaisses Funil e Amarantina, granito Casa Branca e 

os valores menos elevados das rochas metaígneas intermediárias como o metagranodiorito Areião. 

Figura 4.12- Mapa radiométrico do canal contagem total da porção sudeste do CMB. Observa-se com 
nitidez a família de fraturas NW-SE, assim como as intrusões de rochas máficas e ultramáficas também de 
direção NW-SE. Ao sudoeste observa-se o trend NE-SW correspondente às pequenas intrusões 
anfibolíticas. 
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4.3.2 – Definição dos Compartimentos 

O mapa magnético de Amplitude do Sinal Analítico (ASA) corresponde à projeção em 

superfície do corpo ou estrutura em profundidade que gera a anomalia. Assim, por ser uma projeção, 

ele permite que haja uma variação lateral na localização dos limites dos compartimentos. A locação 

desses limites foi reforçada pelo alinhamento dos máximos do mapa GFF, obtido a partir de dados de 

campo, situados nas proximidades dos limites geofísicos. Portanto, os limites dos compartimentos 

foram definidos com base no cruzamento dos mapas GFF, e mapa ASA. Exceção acontece com o 

limite NW oriental, que foi definido somente com base nos dados de campo devido à ausência de 

anomalias nesta porção do mapa ASA. O cruzamento dos dados geofísicos e de campo permitiu a 

divisão da área em seis compartimentos (figura 4.13). 

Depois de traçadas as linhas limítrofes dos compartimentos tectônicos, verificou-se que elas 

quase coincidem com linhas que ligam os picos do mapa de freqüência e comprimento acumulado 

(figuras 4.2 e 4.3) obtidos através de dados de fotointerpretação, apesar de não terem sido usados na 

definição dos compartimentos. O alinhamento dos picos desses dois mapas mostra com clareza que há 

várias zonas com maior grau de fraturamento na porção sudeste do CMB e que estas zonas ocorrem, 

principalmente, segundo as direções NW-SE e NE-SW. 

Figura 4.13- Compartimentação tectônica definida com base nos mapas ASA e GFF. 
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O limite de direção NE é salientado pelo desnível do rio Maracujá (figura 4.14). O perfil 

longitudinal do rio evidencia dois desníveis topográficos maiores. O primeiro corresponde à cachoeira 

do rio Maracujá, situada no contato entre as rochas do Supergrupo Rio das Velhas e as do CMB. O 

segundo corresponde ao ponto no qual o lineamento NE separa os compartimentos tectônicos 2 e 5. 

 

Figura 4.14- Perfil do leito principal do Rio Maracujá desenhado no programa Global Mapper 6. Em 
destaque os desníveis topográficos. 

Pode-se dizer que o limite de direção NE separa dois compartimentos magnéticos. O mesmo 

acontece com o limite NW ocidental. O limite NW oriental pode não corresponder a uma província 

magnética ou pode estar mascarado pelo caráter dipolar do campo magnético naquela porção do CMB. 

Para resolver este problema, realizou-se uma inversão magnética em um perfil magnético ao 

longo das províncias NW, através da deconvolução de Euler 2D (Oliveira 2004). Utilizou-se o 

programa EUL. exe, com os parâmetros índice estrutural igual a um (ie = 1, geometria de falha), janela 

igual a onze (w = 11) e profundidade até sete quilômetros (z = 7km) (figura 4.15). Dessa forma, os 

limites de direção NW são observados através das quebras evidenciadas na figura 4.15.  
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Figura 4.15- Perfil magnético ao longo das províncias NW, através da deconvolução de Euler 2D. 

Os pontos de cada compartimento foram analisados em relação aos parâmentros de fraturas 

(persistência, orientação, espaçamento, abertura e preenchimento). A relação de corte e indicadores 

cinemáticos também foram considerados, quando possível. Os afloramentos que melhor representam 

cada compartimento serão descritos a seguir. 

 4.3.2.1 – COMPARTIMENTO 1 

O compartimento 1 é composto pelos gnaisses Funil e Amarantina e pelo granodiorito Areião, 

além de uma intrusão anfibolítica e de um pequeno corpo de ultramáfica direcionados segundo NW-

SE. Depósitos quaternários deformados fragilmente também ocorrem.  

Orientação: Os diagramas de contorno e de roseta desse compartimento mostram que o 

fraturamento ocorre em altos ângulos de mergulho segundo várias direções, no entanto predomina o 

fraturamento de direção E-W, com mergulho para sul. O diagrama de contorno para a foliação mostra 

que neste compartimento a foliação tem direção geral NW-SE e mergulha em médios e altos ângulos 

para NE e SW. Das vinte e nove estações geológicas estudadas neste compartimento, verificou-se em 

sete paralelismo entre a foliação gnáissica e as fraturas. A família de direção NW-SE parece ter-se 
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formado segundo os planos da foliação (figura 4.16 a e b). Nessas estações as fraturas apresentam 

ângulos de mergulho geralmente mais altos que os da foliação. 

  

                    (b)                   (a) 

Figura 4.16- (a) diagramas de contorno e de roseta para fraturas, (b) diagrama de contorno para foliação 
gnáissica.  

Como exemplo cita-se a estação P-33 (634180, 7749632 – figura 4.17). Neste local a 

drenagem é paralela à foliação de direção NW-SE e mergulha para SW. O sistema de fraturas é 

composto por três famílias cujos planos médios são 203/75, 278/81 e 155/75. As três famílias são 

persistentes, penetrativas e exibem abertura variando de fechada a aberta. Quanto à freqüência do 

fraturamento, a família NE-SW é a mais pronunciada com mais de 10 fraturas por metro linear. Nas 

outras duas famílias ocorrem entre 2 a 5 fraturas por metro linear. Não se observam indicadores 

cinemáticos no sistema. 

 

 66



Contribuições às Ciências da Terra... 

 

Figura 4.17- P-33 (634180, 7749632), a família NE-SW é a mais penetrativa. Ao fundo observa-se a 
drenagem paralela a foliação gnaissica de direção NW-SE. 

Persistência: em todos os afloramentos os planos sistemáticos observados são persistentes, ou 

sejam, abrangem toda a área do afloramento. 

Penetratividade/espaçamento: de forma geral os parâmetros espaçamento e penetratividade 

estão relacionados em toda a porção sudeste do CMB . Quanto menor o espaçamento entre os planos 

de juntas e/ou falhas de uma família, maior é sua penetratividade. 

Neste compartimento o espaçamento entre os planos de fratura variou desde 1,5 m de 

espaçamento entre os planos até a concentração de mais de dez planos por metro linear. As menores 

freqüências de fraturamento ocorrem na porção norte do compartimento, nos domínios do gnaisse 

Amarantina, próximo ao contato com o gnaisse Funil e no domínio do granodiorito Areião.  

Como exemplo dos pontos nos quais se observou maior espaçamento entre os planos de falha 

cita-se as estações P-31 (632847, 7750431) e P-141 (632162, 7751078), ambas situadas no gnaisse 

Amarantina. No primeiro ponto a foliação tem direção WNW-ESE. As fraturas orientam-se segundo 

as direções NE-SW e N-S, planos médios 137/70 e 275/79. A família N-S é persistente e penetrativa 

(figura 4.18). O espaçamento entre os planos gira em torno de 1,2 m em arranjo paralelo. As fraturas 

estão fechadas a parcialmente fechadas e não se observa indicador cinemático. A família NE-SW é 

persistente, mas os planos que a compõem são predominantemente descontínuos caracterizando um 

arranjo de revezamento (figura 4.19). Os poucos planos contínuos ou penetrativos observados nesta 

família apresentam um espaçamento de pelo menos um metro entre si. As fraturas também estão 
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fechadas e/ou parcialmente fechadas e não se observa movimento relativo. 

 

Figura 4.18- P-31 (632847, 7750431). Família de 
fraturas N-S. 

Figura 4.19- Família de fraturas N-S e NE-SW. Observa-se 
que essa última não é tão penetrativa quanto a primeira, 
sendo formada por planos descontínuos em sua maioria. 

No segundo ponto a direção da foliação varia de E-W a WNW-ESE. As famílias de fraturas 

ocorrem segundo as direções WNW-ESE, ENE-WSW e NNW-SSE, planos médios 205/67, 163/75, 

248/71 respectivamente. Todos são persistentes, mas não são penetrativos e apresentam arranjo de 

revezamento. O espaçamento entre os planos das famílias WNW-ESE e ENE-WSW ocorrem entre 2 e 

5 por metro linear, enquanto que os da família NNW-SSE são mais espaçados, ocorrendo 1 plano de 

fratura por metro linear. Localmente, as famílias WNW-ESE e NNW-SSE definem um sistema 

ortogonal com planos de fraturas descontínuas e largas caracterizando sistemas do tipo retangular 

(figura 4.20), mas de forma geral, os planos estão fechados, parcialmente fechados ou selados. Quando 

observado, o preenchimento é quartzoso e rico em mica. Observaram-se movimentos relativos nos 

planos, (P=200/66, movimento sinistral), (P=134/80, movimento sinistral) e (P=254/80, movimento 

dextral), o que os caracteriza como falhas. 
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Figura 4.20- P-141(632162, 7751078). Observa-se localmente o padrão retangular. O martelo aponta para 
NW. 

Como exemplo dos pontos onde se observou maior concentração de fraturas cita-se a estação 

P-47 (632374, 7748250). Neste local a drenagem tem direção geral NE-SW expondo a foliação 

gnáissica fortemente marcada segundo a direção NW-SE e mergulho para SW (figura 4.21). 

Observam-se três famílias de fraturas com respectivos planos médios 177/80, 129/76 e 55/79. As três 

famílias são persistentes e penetrativas. Nas famílias E-W e NE-SW a freqüência do fraturamento 

varia entre 2 e 5 planos por metro linear, mas aumenta localmente chegando a mais de dez planos por 

metro linear (figura 4.22). A observação da família NE em perfil mostra que as fraturas são localmente 

anastomólicas, definindo zonas mais fraturadas (figura 4.23). As fraturas das duas famílias ora 

apresentam-se abertas, ora seladas com material quartzo feldspático (figura 4.24). Na família NW-SE 

ocorrem entre 2 e 5 planos de fraturas por metro linear e não se observou aumento local na freqüência 

do fraturamento. Seus planos são fechados. Essa família é paralela à foliação gnáissica, porém o 

ângulo de mergulho das fraturas é maior que os da foliação. Não foram observados indicadores 

cinemáticos. 
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Figura 4.21- P-47 (632374, 7748250). Observação em perfil da foliação gnássica com mergulho subvertical 
para SW.  

 

 

 

 

Figura 4.22- Observação em perfil de uma 
zona com maior freqüência de fraturas da 
família NE-SW. 

Figura 4.23- Em alguns locais as zonas mais fraturadas 
definem zonas de cisalhamento frágil anastomólicas, como se 
observa em segundo plano. 
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Figura 4.24- Foto tirada a poucos metros a montante do P-47. Em primeiro plano observa-se a família E-
W truncando um veio pegmatítico de direção NW-SE. Os planos E-W são selados por material quartzo-
feldspático. Em segundo plano as fraturas E-W são atravessadas pela drenagem e apresentam-se 
parcialmente abertas. 

Abertura e preenchimento: De forma geral, as fraturas sistemáticas apresentam-se 

predominantemente fechadas ou seladas neste compartimento. Como exemplo, cita-se a estação 

geológica P-29 (632620, 7748425). Neste ponto, a foliação tem direção NW-SE. As fraturas definem 

um sistema ortogonal orientado segundo as direções N-S e E-W. Cada família compõe uma zona de 

fraturas de aproximadamente dois metros de largura e arranjo anastomosado. São compostos por 

dezenas de fraturas por metro linear que se apresentam sob a forma de vênulos de espessura 

milimétrica, preenchidos por material quartzo-feldspático (figura 4.25). Aparentemente trata-se de 

duas zonas de cisalhamento frágeis, mas o truncamento entre as famílias não favorece a identificação 

de idades e movimentos relativos.  
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Figura 4.25- P-29 (632620, 7748425). Vênulos quartzo-feldspáticos de direções N-S e E-W, truncando 
feições migmatíticas. 

Fraturas abertas foram observadas no extremo leste deste compartimento, próximo ao distrito 

de Santo Antônio do Leite, em rochas do gnaisse Funil, junto às estações P-34 (634679, 7748796) e P-

33 (634180, 7749632). Também ocorrem junto ao P-134 (630719, 7745638) no domínio do 

granodiorito Areião. As duas primeiras estações foram citadas como exemplos no parâmetro 

orientação.  

No domínio do granodiorito, a foliação tem direção NNE-SSW. O sistema de fraturas é 

formado por famílias orientadas segundo as direções NNW-SSE, ENE-WSW e WNW-ESE de planos 

médios 251/77, 338/72 e 209/83, respectivamente. A família NNW-SSE é persistente, penetrativa e 

tem arranjo paralelo. O espaçamento entre os planos é de aproximadamente um metro. O parâmetro 

abertura varia de fechado a aberto. A família ENE-WSW é persistente, porém nem todos os planos são 

penetrativos e, localmente, o arranjo é de revezamento. O espaçamento entre os planos penetrativos 

varia de 80 cm a 1,0 metro. Os planos são fechados. A família WNW-ESE é persistente e penetrativa 

com arranjo paralelo. O parâmetro abertura varia de fechado a aberto. As famílias de direção NNW-

SSE e WNW-ESE aparentemente definem um par conjugado (foto 4.26), mas a relação cross-cutting 

com a família WSW-ENE não fornece idades relativas. A família NNW-SSE apresenta planos com 

movimentos dextrais: (P=260/80, movimento dextral) e (P=272/80, movimento dextral). Na família 

WNW-ESE observou-se um plano com movimento dextral (P=210/81, movimento dextral, figura 

4.27) e outro com movimento sinistral (P=210/85, L=144/60 normal-sinistral). Na família WSW-ENE 

observou-se um plano com movimento dextral (P=350/80, movimento dextral). 
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Figura 4.26- P-134 (630719, 7745638). Vista em planta das três famílias de fraturas observadas neste 
ponto. O martelo está paralelo à família NNW-SSE. 

 

Figura 4.27- Indicativo de movimento dextral da falha 210/81 observada no P-134. 
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Idades relativas 

Em nenhum dos pontos observados nesse compartimento a relação de corte favoreceu a 

obtenção de idades relativas. 

 4.3.2.2 – COMPARTIMENTO 2 

O compartimento 2 abrange: porções dos gnaisses Funil, Amarantina e Praia; granitos Casa 

Branca e Vale do Tropeiro; xistos pertencentes ao Supergrupo Rio das Velhas; e intrusões de 

anfibolitos e ultramáficas. Depósitos alúvio-coluvionares encontram-se deformados fragilmente.  

Orientação: Os diagramas de contorno e de roseta mostram que neste compartimento o 

fraturamento ocorre segundo várias direções, no entanto predominam as fraturas de direção NW-SE e 

NNE-SSW com mergulhos em alto ângulo dominando para SW e ESE, respectivamente (figura 

4.28a). O diagrama de contorno para a foliação mostra que ela tem direção geral NW-SE, com 

mergulho para NE (figura 4.28b). Em seis das quarenta e seis estações geológicas estudadas neste 

compartimento, verificou-se a influência da foliação gnáissica no fraturamento. Nelas, as famílias de 

fraturas de direção WNW-ESE e NW-SE ocorrem segundo a mesma direção dos planos da foliação, 

aparentemente, desenvolvendo-se segundo esses planos de fraqueza pré-existentes. 

 

(a) (b) 

Figura 4.28- (a) Diagramas de contorno e de roseta para as fraturas e (b) diagrama de contorno para a 
foliação. 

Como exemplo, cita-se a estação P-116 (637336, 7751953). Neste local, o sistema de fraturas 

é formado por um sistema ortogonal de direções N-S e E-W de planos médios 79/87 e 198/69. A 

foliação tem direção geral WNW-ESE sendo subparalela a família E-W. A família N-S é persistente, 
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penetrativa e tem arranjo paralelo. O espaçamento entre os planos dessa família é de aproximadamente 

1 metro. Localmente, a freqüência do fraturamento aumenta e ocorrem zonas mais fraturadas de 

aproximadamente 3 metros de largura. A família E-W é persistente, mas pouco penetrativa e, em 

planta, tem arranjo de revezamento. Ocorrem entre 2 e 5 planos de falha por metro (figura 4.29). Nas 

duas famílias, os planos são fechados e/ou preenchidos por material quartzoso. As duas famílias 

truncam-se mutuamente, não fornecendo idades relativas. Em um único plano (P=202/72) foi possível 

observar a cinemática, com movimento lateral sinistral.  

 

Figura 4.29- P-116 (637336, 7751953). Em primeiro plano observa-se martelo orientado segundo direção 
N-S e encaixado perpendicularmente entre dois planos da família E-W. Ao fundo observa-se outros planos 
dessa famíla, apesar de sua penetratividade não ter sido verificada em função da exploração da pedreira. 

Persistência: Em apenas duas voçorocas não foi possível observar a persistência e a 

penetratividade das famílias de fratura. Nelas o levantamento de dados seguiu o método quantitativo. 

Como exemplo cita-se a estação P-58 (634427, 7751613) na qual constatou-se a ocorrência de um 

sistema ortogonal N-S, E-W com planos médios 86/76 e 355/62. 

Espaçamento: o espaçamento entre os planos sistemáticos de fratura variou desde entre 2 e 5 

metros lineares até a ocorrência de mais de dez fraturas por metro linear. A menor freqüência de 

fraturamento observada nesse compartimento ocorre nos domínios do gnaisse Amarantina e a maior 

no granito Casa Branca.  

Como exemplo de menor freqüência de fraturamento cita-se a estação P-88 (633873, 

7755105). Neste local, observa-se um sistema composto por duas famílias orientadas segundo as 

direções WNW-ESE e NNW-SSE, de atitudes médias 209/69 e 257/84, respectivamente. A distância 

entre os planos é de 3,0 metros aproximadamente. A foliação é paralela à primeira família. As duas 
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famílias têm arranjos paralelos, são persistentes e penetrativas. Os planos são fechados nas duas 

famílias e não foram encontrados indicadores cinemáticos. 

Como exemplo de maior freqüência de fraturamento nesse compartimento cita-se a estação P-

52 (634355, 7750032), nos domínios do gnaisse Amarantina, onde foi realizado um perfil ao longo da 

drenagem. A foliação apresenta direção NE-SW. Verificou-se a ocorrência de duas famílias orientadas 

segundo as direções N-S e WNW-ESE, de planos médios 285/81 e 209/71, respectivamente. Os planos 

da primeira família apresentam localmente arranjo de revezamento e, predominantemente, arranjo 

paralelo. De forma geral são penetrativos, fechados e ocorrem entre 2 a 5 por metro linear num 

percurso de aproximadamente 25 a 30 metros ao longo da drenagem. Localmente, o espaçamento entre 

os mesmos diminui e ocorrem mais de dez planos por metro linear. Nesta faixa de maior freqüência de 

fraturamento, os planos são parcialmente fechados (fotos 4.30 e 4.31). O mesmo comportamento de 

fraturamento foi observado na família WNW-ESE, cujos planos também são fechados. Não foram 

encontrados indicadores cinemáticos. 

 

Figura 4.30- P-52 (634355, 7750032). Os planos das fraturas N-S ocorrem entre 2 e 3 por metro linear 
neste ponto. 
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Figura 4.31- Este ponto situa-se aproximadamente 30 metros a jusante do ponto 52. À esquerda do 
martelo, observa-se um plano da família WNW-ESE, sobre o qual há musgos. O martelo está orientando 
perpendicularmente a família N-S. À sua direita observa-se o aumento da freqüência do fraturamento 
dessa família N-S. 

Abertura e preenchimento: Neste compartimento as fraturas apresentam-se desde fechadas a 

abertas. As abertas e parcialmente abertas são mais raras. Às vezes apresentam filmes de manganês ou 

lineações minerais em suas superfícies. Por outro lado, as fraturas podem estar seladas com filmes 

cataclásticos ou quartzo leitoso, ou ainda preenchidas com material de composição pegmatítica. 

Como exemplo, cita-se a estação P-57 (636598, 7751948) nos domínios do gnaisse 

Amarantina, onde se observam em corte de estrada duas famílias de fratura orientadas segundo as 

direções WNW-ESE e NNE-SSW nas quais ocorrem as lineações minerais. A foliação é E-W. As 

famílias WNW-ESW e NNE-SSW tem plano médio 208/70 e 110/79, respectivamente. As duas 

famílias são persistentes e penetrativas. Ocorrem cerca de 2-5 planos por metro linear para as duas 

famílias, porém, localmente, o espaçamento entre os planos da família NNE-SSW diminui, definindo 

zonas com maior grau de fraturamento (figura 4.32). As lineações favoreceram a observação da 

cinemática local. Foram observadas nos planos P=200/65 e lineação L=274/35, com movimento 

oblíquo reverso sinistral), plano P=211/70 com lineação L=278/25 com movimento oblíquo reverso 

sinistral, plano P=107/75 e lineação L=40/31 de movimento oblíquo dextral) e plano P=120/75 e 

lineação L=40/30 de movimento oblíquo dextral. 
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Figura 4.32- P-57 (636598, 7751948), zona com maior grau de fraturamento da família NNE-SSW. 

Idades relativas 

Somente junto às estações P-72 (638678, 7751758) e P-150 (641350, 7752753) podem ser 

observadas as idades relativas entre as famílias de fraturas. Esses afloramentos foram observados em 

planta. 

No primeiro ponto ocorrem três famílias orientadas segundo as direções NW-SE, WSW-ESE e 

NNE-SSW de planos médios 230/82, 192/74 e 296/82, respectivamente (figura 4.33). As três famílias 

são persistentes e fechadas, mas somente a primeira é penetrativa e tem arranjo paralelo. Nela ocorrem 

entre 2 a 5 planos por metro linear e localmente ocorrem até dez planos por metro linear. As outras 

famílias também são persistentes, no entanto o espaçamento entre os planos varia entre dois e três 

metros. Localmente o grau de fraturamento aumenta, mas os planos são descontínuos nessas zonas 

mais fraturadas com arranjo do tipo revezamento. Neste ponto a foliação tem direção NW-SE. A 

família NW-SE é mais nova que a NNE-SSW e aparece truncando-a e deslocando-a em movimento 

lateral dextral. Não se obteve dados de idades relativas para a família WSW-ESE.  
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Figura 4.33- P-72 (638678, 7751758). Esquema retratando o arranjo das fraturas observada no P-72 e a 
relação de corte entre a famíla NW-SE e a NNE-SSW, observadas nesse mesmo ponto. 

No ponto 150 ocorrem duas famílias de fraturas orientadas segundo as direções NE-SW e 

WNW-SSE de planos médios 148/69 e 201/85, respectivamente. Ao contrário do que ocorre no P-72, 

aqui a família NE-SW é a mais nova. Ela trunca e desloca a WNW-ESE em movimento lateral 

sinistral. Na família NE-SW ocorrem entre 2 e 5 planos por metro linear. Os planos são fechados, 

persistentes, penetrativos e têm arranjos do tipo paralelo. A segunda é caracterizada pela ocorrência de 

discretas zonas bastante fraturadas (figura 4.34). Os planos de forma geral ocorrem entre 2 e 5 por 

metro linear e, localmente, até dez planos por metro linear. As fraturas estão preenchidas por material 

de composição pegmatítica (quartzo, feldspato e muita turmalina).  

 

Figura 4.34- P-150 (641350, 7752753). Família de fraturas WNW-ESSE. Observa-se a esquerda da foto 
uma zona com maior grau de fraturamento e o preenchimento dos planos. Observa-se também o arranjo 
paralelo entre os mesmos. 
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4.3.2.3 – Compartimento 3 

O compartimento 3 é composto predominantemente por rochas do gnaisse Funil. 

Subordinadamente ocorrem intrusões anfibolíticas, dois pequenos corpos de tonalito e, no limite com 

o compartimento 2, pequenas porções do granito Casa Branca, gnaisse Praia e rochas xistosas. 

Depósitos alúvio-coluvionares deformados também ocorrem neste compartimento.  

Orientação: Neste compartimento, o fraturamento ocorre segundo várias direções e em altos 

ângulos (figura 4.35). Os vários máximos representados indicam que o fraturamento provavelmente 

ocorreu em eventos distintos (Marshak & Mitra 1988). Das sete estações analisadas, cinco 

correspondem ao gnaisse Funil, mas em apenas três a foliação pode ser medida devido a 

migmatização. Nas três se verificou paralelismo entre foliação e fraturas. Ambas apresentam 

mergulhos em alto ângulo. 

                                 (a)                                  (b) 

Figura 4.35- (a)- Diagramas de contorno e de roseta para fraturas e (b) diagrama de contorno para a 
foliação gnáissica do compartimento 3. 

Como exemplo cita-se a estação P-123 (643335, 7754257), onde a foliação tem direção N-S 

com mergulho para E. O sistema de fraturas é ortogonal, com orientação N-S e E-W, com atitudes 

médias 74/69 e 168/55, respectivamente. As duas famílias são persistentes, penetrativas e têm arranjos 

paralelos (figura 4.36). Os planos das duas famílias são fechados. O espaçamento entre os planos da 

primeira família é superior a um metro linear. Na segunda ocorrem entre 2 e 5 planos de fratura por 

metro linear. Não se observa indicador cinemático neste sistema. 
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Figura 4.36- P-123 (643335, 7754257). Observação em planta do sistema acima referido. O martelo está 
paralelo a família E-W. 

Persistência: Dos sete pontos observados neste compartimento todas as famílias observadas 

são persistentes. 

Espaçamento: o espaçamento entre os planos sistemáticos de fratura variou desde 2 a 5 

planos de fratura por metro linear até a ocorrência de uma zona de cisalhamento frágil por metro 

linear. A menor freqüência de fraturamento observada nesse compartimento ocorre nos domínios do 

gnaisse Funil e a maior no granito Casa Branca. Como exemplo de menor freqüência de fraturamento 

cita-se a estação P-123 descrita acima.  

No granito Casa Branca ocorrem as estações com maior freqüência de fraturamento em 

relação a toda a área pesquisada. A estação de coordenadas 640577, 7754652 (P-124) corresponde a 

um afloramento de extensões métricas extremamente fraturado. Nele foram observadas três famílias de 

fraturas orientadas segundo as direções NW-SE, E-W e N-S e respectivos planos médios 59/84, 

193/68 e 107/73. Foi observado que o afloramento apresenta desníveis de direção NW-SE (figura 

4.37). Dada à grande extensão das zonas fraturadas em termos de largura e ao pequeno espaçamento 

entre os planos (centimétrico) para as três famílias, a esta estação foi atribuído o maior grau de 

fraturamento. As três famílias são persistentes e penetrativas (figura 4.38). Veios de quartzo ocorrem 

paralelamente à família E-W. Os planos das demais famílias estão fechados. Todas têm arranjo 

paralelo. A relação de corte permitiu observar que, neste ponto, a família E-W é a mais velha das 

famílias, sendo deslocada pelos planos de falhas NW-SE e N-S. O deslocamento é sinistral com 
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rejeitos centimétricos. Por outro lado, as famílias NW-SE e N-S truncam-se mutuamente e a idade 

relativa dessas famílias não pode ser determinada.  

 

Figura 4.37- P-124 (640577, 7754652). Desnível subparalelo aos planos de fratura de direção NW-SE. 

 

 

Figura 4.38- Esquema retratando o arranjo das fraturas observada no P-124 e a relação de corte entre a 
famíla N-S, E-W e NW-SE. Observa-se nos detalhes os deslocamentos de planos e vênulos de quartzo de 
espessura milimétrica paralelo à família E-W sendo deslocados pelas famílias N-S e NW-SE. 
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Abertura e preenchimento: Neste compartimento as fraturas apresentam-se fechadas ou 

seladas. Como exemplo cita-se a estação P121a (644224,7753064), onde os planos das fraturas estão 

preenchidos com material friável composto predominantemente por quartzo, feldspato e muita 

turmalina. Neste afloramento foram observadas duas famílias de fraturas orientadas segundo as 

direções NE-SW e N-S de planos médios 150/80 e 77/84, respectivamente (figura 4.39). A segunda 

família é paralela a foliação gnáissica. As duas famílias são persistentes, penetrativas e têm arranjo 

paralelo. Ocorrem mais de dez planos de fratura por metro linear na família NE-SW e entre 2 e 5 

planos por metro linear na família N-S. As duas se cortam mutuamente e não se observam indicadores 

cinemáticos. 

 

Figura 4.39- P121a (644224,7753064). Sistema conjugado formado pelas famílias N-S e NE-SW. O martelo 
aponta para o norte. 

Idades relativas 

Somente junto ao P-124 (640577, 7754652) podem ser observadas as idades relativas entre as 

famílias de fraturas.Verificou-se que nesse ponto a família de direção E-W é a mais velha, no entanto a 

relação de corte entre as outras duas famílias não favoreceu a determinação de suas idades relativas. 
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4.3.2.4 – Compartimento 4 

O compartimento 4 é composto basicamente por rochas do gnaisse Funil. Ao sul do 

compartimento, junto ao contato com as supracrustais, ocorrem pequenas intrusões anfibolíticas. 

Rampas colúvio-aluvionares deformadas também ocorrem.  

Orientação: Os diagramas de contorno e roseta mostram que neste compartimento o 

fraturamento ocorre segundo várias direções, no entanto predominam as fraturas de direção N-S, E-W 

e NW-SE, com mergulhos em alto ângulo para oeste, norte e nordeste, respectivamente (figura 4.40). 

A foliação orienta-se predominantemente segundo a direção E-W e mergulha para sul. Dentre as 

dezenove estações analisadas, somente em três pode ser verificado o paralelismo entre foliação e 

fraturas, no caso, segundo a direção E-W. 

  

                 (a)                   (b) 

Figura 4.40- (a) diagramas de contorno e roseta para as fraturas e (b) diagrama de contorno para a 
foliação gnáissica do compartimento 4. 

Como exemplo cita-se a estação P-41 (633726, 7744525. Figura 4.41). Neste local, a foliação 

gnáissica tem direções E-W. O sistema de fraturas é formado por duas famílias de direções E-W e N-

S, cujos planos médios são 360/68 e 257/75, respectivamente. As duas famílias são persistentes e 

penetrativas com arranjo paralelo e ocorrência de 2 a 5 planos por metro linear. Não foram observados 

indicadores cinemáticos. 
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Figura 4.41- P-41 (633726, 7744525). Observação em perfil do sistema ortogonal composto por fraturas N-
S e NE-SW. O martelo está paralelo as fraturas de direção norte. As fraturas horizontais foram 
desconsideradas por serem aparentemente de descompressão.  

Persistência: ao sul e sudeste do CMB, o gnaisse Funil caracteriza-se por apresentar um 

espesso manto de alteração que atinge dezenas de metros de profundidade. Por este motivo, muitos 

dos pontos estudados localizam-se nos interiores de voçorocas, onde nem sempre o parâmetro 

persistência pode ser observado. No ponto de coordenadas 634967, 7746354 (P-27) ocorre uma 

voçoroca em cujo interior, através do método qualitativo, verificou-se a existência de três famílias de 

direções NW-SE, N-S e NE-SW e respectivos planos médios 30/81, 96/79 e 147/81, com a 

predominância da primeira. Verificou-se a ocorrência de estrias sobre os planos: P=20/80 e L=20/80, e 

P=72/81 e L=350/30, ambos com movimento não determinados. 

Este compartimento consta de 21 pontos, dos quais somente dez puderam ser analisados 

quanto a esse parâmetro. As famílias de fraturas são persistentes em dez delas. 

Espaçamento: o espaçamento entre os planos sistemáticos variou desde um plano a cada 3 

metros até a ocorrência de aproximadamente 10 planos por metro linear.  

Como exemplo de área menos fraturada cita-se a estação P-21 (636011, 7745781). Nesse 

ponto foi observada somente uma família de fraturas cujo plano médio é 203/65, paralelo a atitude da 

foliação gnáissica. As fraturas observadas são persistentes, penetrativas e seladas com filmes 

cataclásticos. 

Como exemplos de áreas muito fraturadas cita-se a estação P-9b (635983, 7746528), onde no 

saprolito do gnaisse Funil, observa-se uma zona de cisalhamento frágil de espessura decimétrica e 
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direção E-W (figura 4.42). Os planos de falha estão preenchidos por vênulos de caulinita. A espessura 

dos vênulos de argila varia de milimétrica a 3 cm. Sobre os planos percebe-se a presença de estrias 

(P=192/70 e L=341/29, P=128/30 e L=287/38; P=304/22 e L=298/33) e dentre eles um apresentou 

duas direções de estrias (P= 282/35 e L1= 242/30 e L2=282/36). Os sentidos dos movimentos não 

foram determinados. 

 

Figura 4.42- P-9b (635983, 7746528). Zona de cisalhamento frágil anastomosada de direção E-W. 

Abertura e preenchimento: Neste compartimento as fraturas apresentam-se fechadas, 

seladas e/ ou preenchidas com material pegmatítico ou abertas e recobertas com filmes de caulim e/ou 

manganês.  

Como exemplo cita-se a estação P-129 (636510, 7746580). Neste local a foliação gnáissica é 

fortemente marcada e tem direção E-W (figura 4.43). O sistema de fraturas é formado por três famílias 

de direções E-W, N-S e NW-SE, cujos planos médios são 186/83, 283/86 e 49/73, respectivamente. Os 

três têm arranjos paralelos, são persistentes e penetrativos e estão preenchidos por material de 

composição quartzo-feldspática. O preenchimento encontra-se alterado e friável selando juntas não 
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sistemáticas (figuras 4.44 e 4.45). A família E-W define localmente duas zonas bastante fraturadas 

onde ocorrem até dez planos de fratura por metro linear. Estas zonas são separadas entre si por uma 

menos fraturada de aproximadamente cinco metros de largura, no qual as fraturas ocorrem entre 2-5 

por metro linear. Nas famílias N-S e NW-SE as fraturas também ocorrem entre 2-5 por metro linear. 

Na família NW-SW observou-se dois planos com estrias de arrasto. Um indica movimento lateral, mas 

o sentido do movimento não foi determinado (P=38/82, L= 308/8) e outro tem movimento oblíquo-

normal-sinistral (P=30/82, L=318/60). 

 

Figura 4.43- P-129 (636510, 7746580). Observação em planta da foliação gnaissica de direção E-W e 
mergulho subvertical a vertical.  
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Figura 4.44- Fraturas sistemáticas e não sistemáticas preenchidas por material friável de composição 
quartzo-feldspática. 

 

 

Figura 4.45- Detalhe do preenchimento nas fraturas não sistemáticas e sistemáticas observadas no P-129. 
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Idades relativas 

Em nenhum dos pontos observados nesse compartimento a relação de corte favoreceu a 

obtenção de idades relativas. Por outro lado, a ocorrência de duas direções de estria sobre um mesmo 

plano indica que houve pelo menos duas fases deformacionais na área. 

4.3.2.5 – Compartimento 5 

O compartimento 5 é composto predominantemente por rochas do gnaisse Funil. Ao norte do 

compartimento, ocorrem pequenas porções do gnaisse Praia e de quartzo xisto do Supergrupo Rio das 

Velhas. Ao sul ocorrem dois corpos de granito-gnaisse e ao centro uma lente anfibolítica de direção 

NW-SE. Rampas colúvio-aluvionares deformadas também ocorrem.  

Orientação: Neste compartimento o fraturamento ocorre predominantemente segundo as 

direções NE-SW e E-W, com mergulhos em alto ângulo para NW e SE, NE e SW. A foliação tem 

direção NW-SE com mergulhos para NE e SW (figura 4.46). Das trinta e quatro estações observadas, 

em apenas nove verificou-se paralelismo entre foliação e as famílias de fratura. 

  

                    (a)                      (b) 

Figura 4.46- (a) Diagramas de contorno e roseta para as fraturas e (b) de contorno para a foliação 
gnáissica do compartimento 5. 

Como exemplo cita-se a estação P-25 (637580, 7748836), onde o sistema de fraturas é 

formado por famílias de fraturas orientadas segundo as direções N-S e E-W de planos médios 283/82 e 

190/71, respectivamente. A foliação gnáissica tem direção NW-SE. As duas famílias são persistentes, 

penetrativas e têm arranjo paralelo. Na família de direção N-S ocorre um plano por metro linear. Na de 

direção E-W ocorrem zonas mais fraturadas com ocorrência de até dez planos de fratura por metro 
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linear (figura 4.47). Estas zonas são separadas por faixas menos fraturadas onde ocorrem entre dois e 

cinco planos de fratura por metro linear. As duas famílias têm os planos preenchidos por material 

quartzo-feldspático. Não se observam indicadores cinemáticos. 

 

Figura 4.47- P-25 (637580, 7748836). Famíla de fraturas de direção E-W. 

Persistência: assim como no compartimento quatro, muitos dos pontos estudados localizam-

se nos interiores de voçorocas, onde nem sempre o parâmetro persistência pode ser observado. Este 

compartimento consta de 34 pontos, dos quais 25 puderam ser analisados quanto a esse parâmetro, 

indicando um predomínio de planos sistemáticos persistentes. 

Espaçamento: o espaçamento entre os planos sistemáticos variou desde um plano por metro 

linear até a ocorrência de famílias definidas por zonas de cisalhamento frágil com espaçamento de dois 

metros entre si.  

Como exemplo de ponto com baixa freqüência de fraturas cita-se a estação P-60 (638327, 

7749583). Neste ponto, ocorrem duas famílias de direções N-S e E-W e planos médios 280/76 e 

187/77, respectivamente, definindo um sistema ortogonal. As duas famílias são persistentes, 

penetrativas e têm arranjo paralelo. Na família N-S ocorrem entre 2 e 5 planos por metro linear e 

localmente a freqüência do fraturamento aumenta para até dez planos de falha por metro linear. Os 

planos são fechados e em dois planos desta família observaram-se estrias de arrasto (P=276/77 e 

L=232/55, P=273/79 e L= 209/60), com movimento oblíquo normal dextral. A família E-W é menos 

fraturada, com a ocorrência de um plano por metro linear. Seus planos também são fechados. 
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Como exemplo de pontos com maior freqüência de fraturas cita-se a estação P-10 (642603, 

7750165), situada no interior de uma voçoroca. Nesse ponto ocorrem três famílias de direções N-S, E-

W e NE-SW de planos médios 84/76, 183/80 e 127/81, respectivamente. As famílias N-S e E-W são 

persistentes, penetrativas, têm arranjo paralelo e são aparentemente fechadas. A persistência foi 

observada localmente, onde elas definem um sistema ortogonal no qual ocorrem mais de dez planos de 

fratura por metro linear (figura 4.48). A família NE-SE foi constatada através do método quantitativo. 

Em dois planos foram observadas estrias de arrasto: (P=216/86 e L=124/64) indicando movimento 

oblíquo reverso sinistral e (P=124/80 e L=50/40), de movimento não identificado. 

 

Figura 4.48- P-10 (642603, 7750165). Sistema ortogonal de fraturas definido por famílias de direção NW-
SE e NE-SW. O martelo indica a direção NW-SE. 

Abertura e preenchimento: Neste compartimento, as fraturas apresentam-se parcial ou 

totalmente fechadas. Assim como ocorre no compartimento quatro, também é comum os planos de 

falha e, principalmente, os das zonas de cisalhamento frágil estarem recobertos for filmes milimétricos 

a centimétricos de caolinita. Sobre eles comumente há estrias e películas de manganês conforme 

descrito nos exemplos anteriores. Também ocorrem fraturas preenchidas com material quartzo-

feldspático.  

Como exemplo cita-se a estação P-122 (642908, 7750069), onde ocorrem duas famílias de 

direções N-S e E-W e planos médios 102/70 e 177/87 respectivamente, definindo um sistema 

ortogonal (figura 4.49). A foliação tem direção NW-SE e as duas famílias são persistentes e 

penetrativas. A observação em perfil mostrou que seus planos são curvos, segundo a direção e 

mergulho, e o espaçamento é de 2 e 5 planos por metro. As juntas sistemáticas e não sistemáticas estão 

 91



Bonaccorsi-Campos, M. I. 2006. Caracterização da Deformação Frágil e sua Relação com os Processos... 

preenchidas com material friável de composição quartzo-feldspática e turmalina. Não foram 

observados indicadores cinemáticos. 

 

Figura 4.49- P-122 (642908, 7750069). O martelo está orientado perpendicularmente aos planos 
N-S. 

Idades relativas 

Em nenhum dos pontos observados nesse compartimento obteve-se dados sobre as idades 

relativas entre as famílias analisadas. 

4.3.2.6 – Compartimento 6 

O compartimento 6 é composto basicamente por rochas do gnaisse Funil, nas quais ocorrem 

pequenas intrusões anfibolíticas, conforme mostrado no mapa geológico (figura 4.7). Neste 

compartimento não foram encontrados depósitos quaternários fraturados.  

Orientação: O diagrama de contorno e roseta (figura 4.50a) mostra que as fraturas de direção 

NE-SW dominam em relação às demais e mergulham com altos ângulos para SE. Das doze estações 

geológicas estudadas, em seis foram obtidos dados da foliação gnáissica que exibe direção N-S, com 

mergulhos para E e W. Em nenhum se verificou paralelismo entre planos de fratura e foliação. 
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                   (a) 

 

                  (b) 

Figura 4.50- (a) Diagramas de contorno e roseta para as fraturas e (b) diagrama de contorno para a 
foliação gnáissica. 

Junto à estação P-7 (644070, 7749795), a foliação tem direção geral NNW-SSE (figura 4.51). 

O sistema de fraturas é formado por famílias orientadas segundo as direções NE-SW e E-W, de planos 

médios 319/74 e 344/84, respectivamente. As duas famílias são persistentes, penetrativas, têm arranjos 

paralelos e planos fechados. Ocorrem entre dois e cinco planos de fraturas por metro linear nas duas 

famílias. No entanto, a família NE-SW define localmente zonas mais fraturadas onde ocorrem até dez 

planos de fratura por metro linear (figura 4.52). Não foram observados indicadores cinemáticos. 
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Figura 4.51- P-7 (644070, 7749795). Foliação 
gnáissica de direção N-S e fratura NE-SW. 

Figura 4.52- Zona com maior grau de fraturamento 
da família NE-SW formando um encachoeiramento 
na drenagem. 

Persistência: Em todos os pontos observados os planos sistemáticos são persistentes. 

Espaçamento: o espaçamento entre os planos sistemáticos variou desde 1 plano de fratura por 

metro linear até a ocorrência de uma zona de cisalhamento frágil a cada 2 metros. Como exemplo de 

menor freqüência de fraturamento cita-se a estação P-63 (644376, 7751492). Nesse ponto as famílias 

estão orientadas segundo as direções E-W e NW-SE, com atitudes médias 180/66 e 228/65, 

respectivamente. Os planos observados são persistentes, penetrativos e fechados e o espaçamento entre 

os planos das duas famílias variou entre um e dois metros. 

Como exemplo de maior freqüência de fraturamento cita-se a estação P-1 (644700, 7749320). 

Neste ponto o gnaisse Funil apresenta-se migmatizado e, assim, não se obteve dados da foliação 

gnáissica. O sistema de fraturas é composto por 3 famílias de falhas orientadas segundo as direções 

NE-SW, E-W e N-S, de atitudes médias 137/66, 26/66 e 99/73, respectivamente. Os planos de falha 

das três famílias apresentam-se fechados, ou selados por filmes cataclásticos, ou ainda preenchidos por 

material fribroso. As três famílias são persistentes e penetrativas.  

Em perfil, observa-se que o fraturamento ocorre com maior freqüência segundo a direção NE-

SW (figura 4.53). Esta família de fraturas é formada por zonas de cisalhamento frágil anastomosadas 

de 1,5 a 2,0 metros de largura aproximadamente. Estas zonas são separadas umas das outras por zonas 
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menos fraturadas de 2 metros de largura aproximadamente. Os planos que as definem têm superfície 

suavemente ondulada sobre as quais ocorrem lineações de clorita indicando movimento reverso 

dextral para essa família. 

Os planos da família WNW-ESE ocorrem com um espaçamento de dois metros entre si, 

aproximadamente. O arranjo é aparentemente paralelo. Sobre esses planos também ocorrem lineações 

de clorita indicando movimento reverso sinistral. A família N-S tem arranjo paralelo. Ocorrem entre 2 

e 5 planos de falha por metro linear. As lineações minerais indicam movimento normal para essa 

família. 

 

Figura 4.53- P-1 (644700, 7749320). Zonas de cisalhamento frágil de direção NE-SW. 

Abertura e preenchimento: Neste compartimento, a classificação do parâmetro abertura 

varia de fechada a larga. As famílias observadas são predominantemente abertas. Somente na estação 

P-120 (643945, 7752424) a abertura, para alguns planos, é larga. Neste ponto, as famílias orientam-se 

segundo as direções NE-SW e E-W, com atitudes médias 121/83 e 196/79, respectivamente. As duas 

famílias têm arranjos paralelos, são persistentes, penetrativas e têm os planos preenchidos por material 

quartzo fedspático e pouquíssima mica de espessura milimétrica. Na família NE-SW, ocorrem entre 

dois e cinco planos por metro linear e não se observa indicador cinemático. Na família E-W ocorrem 

entre seis e dez planos por metro linear. Estrias de arrasto indicam movimento normal sinistral para 

esta família. 

Idades relativas 

Em nenhum dos pontos observados nesse compartimento a relação cross-cutting favoreceu a 

obtenção de idades relativas. 
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4.4 – EVIDÊNCIAS DE ATIVIDADES NEOTECTÔNICAS 

Conforme descrito anteriormente, planos espelhados estriados são admitidos na literatura 

como evidências de atividades neotectônicas, pois estas estruturas são muito frágeis e não resistiriam 

ao tempo geológico. Estas estruturas foram amplamente observadas nos interiores das voçorocas da 

área (figura 4.54). Cabe mencionar que uma das dificuldades de obtenção de indicadores cinemáticos 

foi devido a fragilidade dessas estrias. Para que elas possam ser observadas, geralmente um dos blocos 

tem que ser removido e, nessa operação, as estrias muitas vezes são destruídas, por maior que seja o 

cuidado na remoção (figura 4.54). 

Figura 4.54- Zona de cisalhamento frágil anastomosada na qual as estrias são observadas. A seta indica o 
plano espelhado onde elas estão impressas e a ferramenta indica o local onde elas foram destruídas. 

Por outro lado, também foram encontrados 10 depósitos sedimentares deformados fragilmente 

na porção sudeste do CMB (figura 4.55). Estes depósitos correspondem a pequenos terraços 

aluvionares e rampas colúvio-aluvionares situados nas adjacências de traços e lineamentos. Os 

depósitos não estão litificados, mas são bastante coesos, com matriz silto-argilosa que envolve grãos 
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de quartzo médios a grossos subangulosos. Mais raramente, observam-se cascalhos. Apresentam 

coloração branca acinzentada ou amarelada com exceção do depósito situado junto às coordenadas 

635983, 7746528 (P-9), que tem coloração acastanhada. Bacellar (2000) datou alguns desses depósitos 

situados ao longo da bacia do rio Maracujá e determinou idades quaternárias variando entre 7.000 e 

30.000 anos para esses sedimentos. 

Os parâmetros persistência e penetratividade não puderam ser avaliados em nenhum depósito 

devido ao fato de os mesmos ocorrerem em pequenos barrancos e/ou cortes de estradas secundárias 

recobertos por vegetação. O espaçamento entre os planos invariavelmente gira em torno de dez 

centímetros e os planos são fechados. 

Figura 4.55- Localização dos depósitos quaternários deformados. 

Os diagramas de contorno e roseta relativos aos depósitos quaternários mostram que, de forma 

geral, os planos de fratura orientam-se predominantemente segundo as direções NE-SW e E-W e, 

secundariamente, na direção NW-SE (figura 4.56). Os vários pólos evidenciados no diagrama estrutural 

sugerem que a deformação neotectônica também ocorreu em eventos distintos. 
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Figura 4.56- Diagramas de contorno e roseta para os depósitos sedimentares deformados observados na 
porção sudeste do CMB. 
 

4.4.1 – CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DOS DEPÓSITOS 

 4.4.1.1 – Compartimento 1 

No compartimento 1 foi encontrado apenas um depósito fraturado, na estação P-92 (631961, 

7752900 – figura 4.57). É bastante coeso, com matriz silto-arenosa e coloração branco amarelada. Os 

diagramas de contorno e roseta para este depósito mostram que as fraturas ocorrem 

predominantemente segundo as direções E-W e NE-SW com mergulhos em alto ângulo para sul e 

sudeste (figura 4.57), com planos médios 138/86 e 183/78, respectivamente. Os planos estão fechados 

a parcialmente fechados. 
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                       (a) 

                       (b) 

Figura 4.57- (a) Diagramas de contorno e roseta para o depósito encontrado no P-92. O ângulo diedro 
indica um sistema conjugado decorrente de um esforço de direção ENE-WSW. (b) Foto ilustrando os 
planos de falha do depósito. Os planos são fechados e espaçados uns dos outros a cada dez centímetros, em 
média. 

 4.4.1.2 – Compartimento 2 

No compartimento 2 os depósitos foram observados no P-72 (638137, 7751888), próximo ao 

sítio dos Peixotos, onde observa-se num pequeno barranco de corte de estrada um único plano de 

fratura em argila branca de atitude 230/85. 

O segundo depósito situa-se na estação P-91 (636804, 7750342), na localidade denominada 

Retiro das Rosas. O diagrama de roseta mostra duas famílias de fraturas orientadas segundo as 

direções NNE-SSW e NW-SE, definindo um sistema conjugado. Os planos médios são 114/80 e 

221/85, respectivamente (figura 4.58).  
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Figura 4.58- Diagramas de contorno e roseta para o depósito encontrado no ponto 91. 

 4.4.1.3 – Compartimento 3 

Neste compartimento, encontrou-se um depósito deformado junto às coordenadas 642615, 

7753183 (P-107). O depósito tem matriz silto-argilosa de coloração branca. As fraturadas ocorrem 

segundo as direções NE-SW e WNW-ESSE, cujos planos médios são 135/83 e 212/86, 

respectivamente (figura 4.59).  

 

Figura 4.59- Diagramas de contorno e roseta para o depósito encontrado no ponto 107. Neste ponto as 
fraturas definem um sistema conjugado. 
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 4.4.1.4 – Compartimento 4 

Em dois pontos desse compartimento observam-se depósitos afetados por deformação frágil. 

Um deles é encontrado na estação P-82 (635025, 7746842), em um corte de estrada, no qual se 

observa argila fraturada de coloração branca amarelada com alguns grãos de quartzo. Neste ponto as 

famílias orientam-se segundo as direções N-S e E-W, com planos médios 187/84 e 275/85 

respectivamente, definindo um sistema ortogonal (figura 4.60).  

 

Figura 4.60- Diagramas de contorno e roseta com distribuição bimodal para o depósito encontrado no 
ponto 82. 

O segundo é observado na estação P-7 (635983, 7746528) e é representado como um 

testemunho de depósito sedimentar, aparentemente colúvio, de coloração castanha, no interior de uma 

voçoroca. A matriz é silto-arenosa e os grãos de quartzo variam de médio a grosso. O depósito não 

está litificado, mas é bastante coeso. As famílias observadas têm atitudes médias E-W/83, 71/39 e 

143/63. Os planos da família N-S apresentam superfícies onduladas e, localmente, se unem formando 

polds. As três famílias são penetrativas, mas sua persistência não pode ser observada. O parâmetro 

abertura, devido à lixiviação, também não pode ser observado com clareza, mas as fraturas são 

aparentemente fechadas (figura 4.61 a e b). 
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       (a) 

Figura 4.61 (a) -Diagramas de contorno e roseta para o depósito encontrado no ponto 9. (b) Zona de 
cisalhamento frágil seccionando o depósito sedimentar. 

 4.4.1.5 – Compartimento 5 

Os depósitos sedimentares fraturados encontrados neste compartimento situam-se nas estações 

P-13 (636916,7746338); P-19a (639411, 7746745 – figura 4.63); P-83 (637635, 7745793) e P-140 

(636641, 7747958). A figura 4.62 mostra os diagramas para cada ponto. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 4.62- Diagramas de contorno e roseta para os depósitos encontrados nos pontos (a) P-13, (b) P-19a, 
(c) P-83 e (d) P-140. O par conjugado do P-19a sugere um esforço de direção ENE-WSW, enquanto que o 
do P-83 sugere um esforço de direção NW-SE. 
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Figura 4.63- Depósito fraturado encontrado no P-19a. 

No compartimento 6 não foram encontrados depósitos fraturados. 

4.4.2 – ANÁLISE MORFOMÉTRICA  

Segundo Keller & Pinter (1996), feições geomorfológicas, como facetas triangulares e 

trapezoidais, assimetrias de bacias de drenagem e sistemas de horsts e grábens são feições 

neotectônicas geradas em decorrência de cisalhamento simples. A fotointerpretação na escala 1:30.000 

favoreceu a visualização dessas feições nos compartimentos 1, 2, 3 e 5. Observou-se que a rede de 

drenagem é controlada estruturalmente e que a maioria das bacias da área são assimétricas. Observou-

se também, através da fotointerpretação, que algumas cachoeiras são alinhadas segundo as direções 

NE-SW, NW-SE e N-S (figura 4.64). 

A utilização do índice geomórfico fator de assimetria (AF) mostrou que a deformação frágil 

neotectônica atuou de forma relativamente intensa na porção sudeste do CMB e está refletida em seu 

modelado morfoestrutural (tabela 4.1). A bacia do rio Maracujá tem direção NW-SE e bascula para 

NE (AF = 34,4%) na área pesquisada (figura 4.64). Internamente esta bacia é composta por dezenas de 

pequenos blocos que estão soerguidos, rebaixados e, aparentemente, rotacionados uns em relação aos 

outros. Como exemplo cita-se a bacia M21 (figura 4.65). Essa bacia tem direção NE e bascula para NW 

(AFM21 = 66,67%). Sua margem direita, por sua vez é formada por 2 blocos de direção NW que 

basculam para NE caracterizando meios grábens (AFM21a = 45,95% e AFM21b = 38,46%). 
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A bacia do Ribeirão do Mango (AF = 63,09%) tem direção NNW-SSE e bascula para WSW 

(figura 4.65). A margem direita dessa bacia define um pequeno sistema de horsts e grabens de eixo 

NW-SE. No nordeste da área as bacias 1, 2 e F20 evidenciam um pequeno sistema de meios grábens 

(AF1 = 65,6 2; AF2 = 53,20; AFF20 = 66,67%). 

O basculamento da bacia do rio Maracujá mostra que o divisor de águas entre essa bacia e a 

do ribeirão do Mango situa-se relativamente próximo ao limite NW-SE entre os compartimentos 1 e 2 

(figura 4.13). Por outro lado, esse divisor de águas também quase coincide com os máximos dos 

mapas de comprimento acumulado e freqüência obtidos a partir dos dados de fotointerpretação 

(figuras 4.2 e 4.3). Tal fato reforça a delimitação desses compartimentos. Já o limite NW-SE ocidental 

não coincide com o divisor de águas entre bacia do Maracujá e demais bacias afluentes do Rio das 

Velhas e situa-se a aproximadamente 1 km do mesmo. 

Figura 4.64- Mapa hipsométrico da área estudada com destaque para os basculamentos das bacias do rio 
Maracujá e ribeirão do Mango. As setas indicam o sentido do fluxo hídrico superficial. São atravessadas 
perpendicularmente por linhas que ligam topos de morros nos quais foram observadas facetas 
triangulares e/ou trapezoidais. Os círculos representam cachoeiras. Observa-se que estão alinhadas 
segundo as direções NW-SE e NE-SW.  
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Figura 4.65- Microbacias e trechos de bacias de drenagem nas quais foi realizada a medição de 
assimetrias. 

4.5 – PALEOTENSÕES 

A complexidade da deformação frágil da porção sudeste do CMB ficou evidenciada com o uso 

da análise cinemática. A figura 4.66 mostra que falhas normais e reversas, tanto quanto as normais 

oblíquas e reversas oblíquas, ocorrem segundo todas as direções na área em questão. A ocorrência de 

um número maior de falhas reversas em relação às normais não significa necessariamente que eventos 

compressivos predominaram sobre os trativos. Tal fato pode estar relacionado à dificuldade de 

obtenção de indicadores cinemáticos. Ressalta-se que os diagramas estruturais para as falhas 

extensionais e compressionais foram gerados a partir de dados extraídos das rochas do embasamento. 

Os sedimentos preservaram as atitudes dos planos de falhas mas não os indicadores cinemáticos, 

provavelmente devido à atuação e presença de microorganismos nesses depósitos.  
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(b) (a) 

Figura 4.66- (a) Diagrama de vetores de deslizamento para falhas extensionais; número de dados 
(N) = 18. (b) Diagrama de vetores de deslizamento para falhas compressionais; N = 42. 

Os diagramas de contorno para as falhas extencionais e compressionais (figuras 4.66 e 4.67) e 

de eixos de esforços (figura 4.68) também evidenciam a dispersão dos dados. A análise cinemática das 

famílias de falhas deveria fornecer um único eixo de extensão e de encurtamento. No entanto, os 

diagramas de contorno para esses eixos apresentam mais de uma direção para estiramento e 

encurtamento. Isso significa que as fraturas não são compatíveis, ou seja, foram geradas em eventos 

tectônicos distintos (figuras 4.69 e 4.70). A predominância de indicadores cinemáticos oblíquos pode 

estar indicando também ocorrência de esforços transtensivos e transpressivos. 

 

Figura 4.67- Diagrama de contorno para os planos de falhas extencionais. Máximo: 205/02 (Plano: 25/88); 
N = 18. 

 107



Bonaccorsi-Campos, M. I. 2006. Caracterização da Deformação Frágil e sua Relação com os Processos... 

                
 
Figura 4.68- Diagrama de contorno para os planos de falhas compressionais. Máximos: 317/20 (Plano: 
138/70); 255/22 (Plano: 75/68); N = 42. 
 

 

(b) (a) 
 
Figura 4.69- (a) Eixos de esforços para falhas normais, N = 18; (b) eixos de esforços para falhas reversas, 
N = 42. Compressional ( ) e extensional( ). 
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Figura 4.70- Dados de eixos cinemáticos de extensão, a partir de fraturas normais e reversas, N = 60. 
 

          
Figura 4.71- Dados de eixos cinemáticos de encurtamento, a partir de fraturas normais e reversas, N = 60. 
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CAPÍTULO 5 
DEFORMAÇÃO FRÁGIL E SUA RELAÇÃO COM AS VOÇOROCAS  

5.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A porção sudeste do Complexo Metamórfico Bação (CMB) é um exemplo típico de região 

afetada por voçoramento (Figura 5.1). É recortada por trincheiras ou valas de divisa que, em sua 

maioria, contornam microbacias e começam e terminam junto a leitos de drenagem. Essas trincheiras, 

segundo Sobreira (1998) e Bacellar (2000), foram escavadas durante o Ciclo do Ouro, para separar 

propriedades e/ou terrenos, e se desenvolveram para ravinas e voçorocas em função da concentração 

do fluxo de águas pluviais no seu interior. 

Figura 5.1- Distribuição das voçorocas e ravinas na porção sudeste do CMB. 

As voçorocas são feições geradas a partir de processos erosivos acelerados e têm 

conseqüências ambientais e sócio-econômicas danosas, como assoreamento de rios e perda de área 

produtiva. Atualmente a sua gênese é interpretada como decorrente de flutuações climáticas (Meis 

1977 in: Bacellar 2000) ou de atividade tectônica (Moreira 1992). Segundo Bigarella et al. (1994 in: 

Bacellar 2000), além da composição e textura, a presença de fraturas também contribui para evolução 

do manto de intemperismo. 
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Segundo Bacellar (2000), as modificações antrópicas são suficientes para gerar voçorocas, no 

entanto a atuação do homem não é um pré-requisito para seu desenvolvimento. Sua evolução estaria 

condicionada a fatores que agem de forma e intensidade diferentes, a depender das particularidades de 

cada área. O autor observou que na bacia do rio Maracujá, na qual está inserida a maior parte da área 

pesquisada dessa dissertação, o relevo, possivelmente condicionado pela tectônica, e as estruturas 

geológicas, como foliação gnáissica e fraturas, também são relevantes na sua evolução. Segundo o 

autor, as estruturas geológicas podem atuar de forma ativa e passiva no condicionamento do 

voçorocamento: ativa, quando condicionam os fluxos hídricos subterrâneos; passiva, quando 

influenciam no grau de intemperismo (ou resistência do maciço). 

5.2 – CARACTERIZAÇÃO MORFOESTRUTURAL DAS VOÇOROCAS 

5.2.1 – Análise Espacial 

Através da análise espacial verificou-se que as voçorocas estão concentradas em relevos onde 

a declividade varia entre 10% e 20%, mais raramente em declividades de até 30% (figura 5.2). 

Ocorrem também nas margens de bacias e/ou trechos de drenagem que foram soerguidos por 

basculamentos de blocos tectônicos em decorrência de atividade tectônica (figuras 5.3 e 5.7). As 

pequenas depressões e paleovoçorocas ocorrem em relevos com declividade de até 30%. 

Segundo o mapa de declividade, os relevos mais acidentados ocorrem nas áreas 

correspondentes ao contato entre o complexo metamórfico e a seqüência supracrustal, às rochas 

máficas e ultramáficas e nas adjacências dos traços de fratura e lineamentos. As erosões em azul, 

representadas no citado mapa, são ravinas e voçorocas cuja evolução teria ocorrido a partir da 

concentração de água no interior das trincheiras. Nessas ravinas e voçorocas as trincheiras foram 

observadas com clareza através da fotointerpretação na escala de 1:30.000. As desenhadas em roxo 

são ravinas e/ou voçorocas nas quais não se observa vestígio de trincheiras. As desenhadas em rosa 

correspondem a pequenas depressões e a anfiteatros, prováveis paleovoçorocas, que se apresentam 

totalmente preenchidas por rampas de colúvio e pastagem. A presença de depósitos sedimentares não 

litificados e deformados fragilmente, no interior de alguns desses anfiteatros, corroboram a idéia de 

que eles sejam paleovoçorocas ou dígitos de paleovoçorocas maiores (figuras 5.4 e 5.5). 
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Figura 5.2- Mapa de voçoroca sobreposto ao mapa de declividade. 

Figura 5.3- Mapa de distribuição de voçorocas com ênfase na concentração das feições erosivas nas margens 
soerguidas por basculamento de blocos a montante do limite NE. 
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Figura 5.4- A área delimitada em vermelho corresponde a uma 
provável e imensa paleovoçoroca. Nota-se o controle estrutural 
pelos traços de fratura e lineamentos. Seus sedimentos teriam 
gerado o depósito da figura 5.5. 

 

Figura 5.5- Estação P-92 (631961, 
7752900). Depósito silto argiloso 
fraturado. 

A análise de simetria das bacias de drenagem mostrou que as voçorocas desenvolveram-se 

predominantemente nas margens e trechos de drenagens soerguidos por basculamento de blocos e a 

montante do nível de base referente ao lineamento NE. Esse lineamento separa os compartimentos 

tectônicos 4 e 1, 5 e 2 e 6 e 3 descritos no capítulo anterior (figuras 5.6 e 5.7).  
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Figura 5.6- Mapa hipsométrico da porção sudeste do CMB sobreposto aos mapas de voçorocas e de lineamentos 
e traços de fraturas. Observa-se a concentração das voçorocas a montante do limite NE. 

O interior das bacias de drenagem do rio Maracujá e ribeirão do Mango e das demais porções 

da área são formados por blocos menores rebaixados e soerguidos uns em relação aos outros, 

definindo pequenos sistemas de horsts e grábens. Nessa escala de detalhe, no entanto, a verificação da 

relação entre basculamento e voçorocas nem sempre é evidente, uma vez que, nesta escala as 

voçorocas tendem a se concentrar nas cabeceiras das bacias de drenagem não se situando nem sobre 

uma margem nem sobre outra. No entanto, em alguns pequenos blocos e trechos de drenagem a 

ocorrência de voçorocas preferencialmente em margens soerguidas pode ser observada. Como 

exemplos citam-se as microbacias 3, M-3,M-5, M-15, M-17, M-20, M-21 a e b, M-23, M-24, M-25, 

M-26, M-28, M-30a e b, M-31, M-38, F-14, F-15, F-18a, F-22, F-29b, R-8 e R11 (figura 5.7). 
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Figura 5.7- Microbacias do rio Maracujá e ribeirões do Mango e Funil. Observa-se a concentração das 
voçorocas nas margens soerguidas por basculamento de blocos. 

No que diz respeito a litologia, a maioria das voçorocas concentra-se nos saprolitos de rochas 

gnáissicas migmatíticas (figura 5.8). A migmatização no gnaisse Amarantina é menos pronunciada que 

a observada no gnaisse Funil (Ferreira 1999 e Pereira Filho 1999). Por outro lado, não há relatos de 

migmatização no gnaisse Praia. Nota-se que as voçorocas concentram-se no domínio do gnaisse Funil 

e praticamente não ocorrem sobre o gnaisse Praia.  
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Figura 5.8- Mapas geológico e de voçorocas. Observa-se a concentração das feições erosivas no domínio das 
rochas gnáissicas migmatíticas. 

5.2.2 – Integração Estrutural 

A sobreposição do mapa de voçorocas ao mapa de lineamentos mostra que, de forma geral, há 

um controle estrutural dos lineamentos e traços de fratura sobre muitas das ravinas e voçorocas. 

Algumas se apresentam orientadas paralelas ou subparalelamente aos traços de fratura e lineamentos 

(figura 5.9). Outras se situam exatamente sobre eles. Em vários pontos se observa o paralelismo entre 

os eixos principais e dígitos das voçorocas e eixos de pequenas depressões topográficas com os 

lineamentos de direções NW-SE e NE-SW. Essas depressões são notadamente menores que as feições 

erosivas e não definem dígitos Normalmente ocorrem alinhadas aos traços fotointerpretados ou 

diretamente sobre eles, abrigando drenagens de primeira ordem, em acordo com o observado por 

Moreira (1992) em seu trabalho na bacia do rio Grande. Este autor relacionou essas características a 

atividades tectônicas. Essas pequenas depressões teriam se desenvolvido sobre fraturas paralelas à 

direção do principal esforço, σ1, do último campo de tensão. 
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Figura 5.9- As áreas em destaque mostram alguns exemplos do paralelismo existente entre os eixos principais 
das voçorocas e os lineamentos. Observa-se que os eixos principais e dígitos estão orientados 
predominantemente segundo as direções NW-SE e NE-SW. 

Os mapas de comprimento acumulado e freqüência do fraturamento mostram que os três tipos 

de voçorocas desenvolveram-se tanto nas áreas muito fraturadas como nas áreas menos fraturadas 

(figuras 5.10 e 5.11). Por outro lado, observa-se com clareza que as voçorocas mais desenvolvidas 

geralmente ocorrem em pontos onde ocorre intersecção de famílias de fraturas. 
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Figura 5.10- Mapas de voçorocas e de lineamentos e traços de fraturas sobrepostos ao de comprimento 
acumulado de traços de fratura e lineamentos. 

 

Figura 5.11- Mapas de voçorocas e de lineamentos e traços de fraturas sobrepostos ao de freqüência de traços de 
fratura e lineamentos. 
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5.3 – CARACTERIZAÇÃO MESOSCÓPICA DAS EROSÕES 

5.3.1 – Análise Espacial 

Durante os trabalhos de campo foram percorridos os interiores e adjacências de 40 voçorocas, 

com o intuito de verificar evidências da influência da deformação frágil no desenvolvimento dos 

processos erosivos. 

Através do mapa GFF (figura 5.12) verificou-se que as erosões ocorrem, geralmente, em 

locais com maior freqüência do fraturamento. Exceção ocorre na porção norte da área onde, apesar da 

alta intensidade de fraturamento, o manto de intemperismo relativo as litologias do Supergrupo Rio 

das Velhas e granito Casa Branca é menos desenvolvido. 

Figura 5.12- Mapa de voçorocas sobreposto ao de freqüência do fraturamento obtido a partir dos dados de 
campo. Observa-se a concentração das voçorocas nas porções onde se obteve maior grau de fraturamento. 

O mapa do canal Fator ou Parâmetro F mostra que grande parte das voçorocas não ocorre nas 

áreas onde houve hidrotermalismo, áreas estas indicadas pelas cores quentes (figura 5.13). Estas áreas 

caracterizam-se por solos rasos e afloramentos rochosos com fraturas preenchidas.  
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Figura 5.13- Mapa de voçorocas sobreposto ao mapa gamaespectométrico do canal parâmetro F. 

O preenchimento das fraturas varia localmente. De forma geral, a composição é quartzo-

feldspática, no entanto nas porções centro e leste da área há ocorrência de moscovita e turmalina 

associadas. No extremo leste observa-se lineações de clorita nas superfícies das falhas, conforme 

descrição do compartimento 6. Nestes locais, o preenchimento apresenta-se fresco ou friável, ao 

contrário do observado no interior das voçorocas da porção sul da área. Conforme descrito no capítulo 

anterior, o preenchimento das fraturas observadas no interior das voçorocas do sul da área é 

caulinítico, às vezes, recoberto com filmes de manganês. 

As voçorocas presentes nas áreas de hidrotermalismo são as classificadas como 

paleovoçorocas e ravinas estabilizadas (pequenas depressões) e as originadas a partir de trincheiras. 

Observa-se que estas últimas são pouco desenvolvidas se comparadas com as existentes nas áreas onde 

não há ocorrência de hidrotermalismo.  

Como exemplo, cita-se a ravina observada na estação P-120 (643945, 7752424, figuras 5.14 e 

5.15). O afloramento é um corte de estrada com nove metros de comprimento situado na base de uma 

pequena ravina ativa. As rochas apresentam-se bastante alteradas e fraturadas. O sistema de fraturas é 

composto por duas famílias: uma de direção E-W e outra NE-SW. A família E-W pode ser observada 

ao longo de todo o afloramento, definindo uma zona bastante fraturada onde ocorrem entre seis e dez 

planos de falha por metro linear. Esta família tem movimento normal sinistral, evidenciado por estrias 

impressas em vênulos milimétricos quartzo-feldspáticos. Esse preenchimento pode ser observado no 
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bloco rolado da foto 5.3. A família NE-SW, por outro lado, não pode ser observada com precisão em 

função do corte da estrada, de maneira que a persistência e o espaçamento entre os planos não podem 

ser observados com clareza. Localmente, no entanto, observou-se a ocorrência de quatro planos por 

metro linear e a presença do preenchimento quartzo-feldspático. Não foram encontrados indicadores 

cinemáticos. Observa-se também a presença de moscovita e alguns pequenos cristais de turmalina 

soltos no afloramento. 

Figura 5.14- Afloramento de zona de fraturas E-W, preenchidas por material pegmatítico, situado na saída de 
uma ravina. 
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Figura 5.15- Detalhe da zona de fraturas E-W e do preenchimento nas paredes do bloco rolado. Há estrias sobre 
o preenchimento. 

5.3.2 – Análise Estrutural 

Durante a campanha de campo, foi observado que o desenvolvimento de muitas das voçorocas 

da área é condicionado por estruturas como fraturas e foliação gnáissica.  

No que diz respeito às fraturas, observou-se em vários pontos que os eixos principais e/ou os 

dígitos de várias voçorocas são condicionados pela direção das famílias mais densas de fraturas, ou 

por zonas de cisalhamento frágil. Como exemplos citam-se as estações: P-20 (636912, 7747129), 

figuras 5.16 e 5.17(a) e (b); P-18 (638979, 7748463), figuras 5.18 e 5.19; P-9(a) e (b) (voçoroca 1), 

figuras 5.20, 5.21 e 5.22; P-22 (636512, 7746092 – voçoroca 2), figuras 5.20 e 5.23 (a) e (b); P-19(a) e 

(b) , figuras 5.24, 5.25 e 5.26, cujos sistemas foram obtidos pelo método da seleção e quantitativo, 

com a predominância do último. 
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P-20

 

Figura 5.16- Esquema retratando o sistema de fraturas na estação P-20, obtido pelo método qualitativo. O ponto 
vermelho indica o local no qual foi observado planos N-S anastomosados através dos quais o eixo principal se 
desenvolve. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.17 (a) e (b)-Os planos de direção N-S foram observados com maior freqüência na estação P-20a.  
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Figura 5.18- Esquema retratando o sistema de 
fraturas da estação P-18.  

 

Figura 5.19- As famílias de fraturas ocorrem no P-18 
segundo as direções NW-SE, NE-SW e N-S. Os dois 
primeiros são paralelos aos traços fotointerpretados. O 
martelo está paralelo a família NE-SW, cujos planos, neste 
ponto, ocorrem entre 2 e 3 por metro linear. As famílias 
NW-SE e N-S têm um fraturamento mais intenso com 
ocorrência local de até 10 planos por metro linear. 

 

Figura 5.20- Na voçoroca 1 observaram-se três direções de fraturamento representadas por três zonas de 
cisalhamento frágil. Na segunda observaram-se apenas duas direções de fraturamento. 
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Figura 5.21- P-9a (636084, 7746608 - voçoroca 1). 
Depósito sedimentar bastante coeso de coloração 
castanha. A matriz é silto-arenosa. Os grãos de 
quartzo variam de médio a grosso. Subordinadamente 
ocorrem grânulos. Observa-se três famílias de 
fraturamento. Um NW-SE (65/42), NE-SW (136/53) e 
uma zona de cisalhamento frágil de direção E-W 
(357/83) de aproximadamente 1 metro de largura.  

 

Figura 5.22- P-9b (635983, 7746528 - voçoroca 1). 
Zona de cisalhamento frágil de direção N-S e 
aproximadamente 1 metro de largura com planos de 
falha preenchidos por veios aplíticos de composição 
caulinítica. A zona é anastomosada e localmente se 
divide em duas separadas por um bloco menos 
fraturado de aproximadamente 50 centímetros de 
espessura. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.23 (a) e (b)- Voçoroca 2, estação P-22 (636512, 7746092). Zona com alto grau de 
fraturamento de direção NE-SW, sobre a qual a voçoroca se desenvolve. 

P-19a

P-19b

Depósito sedimentar  

Figura 5.24-  Estação P-19, a voçoroca se desenvolve condicionada por 3 famílias de fraturas. As direções N-S e 
E-W são zonas de cisalhamento frágil anastomosadas. 
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Figura 5.25- Estação P-19a (639411, 7746745), sedimentos 
fraturados segundo as direções N-S e NE-SW. 

 
Figura 5.26- Estação P-19b (639366, 
7746543), zona de cisalhamento frágil de 
direção E-W. 

 

A foliação gnáissica, por outro lado, aparentemente exerce influência no desenvolvimento da 

voçoroca condicionando a evolução de eixos e dígitos somente quando é fortemente marcada e 

orientada paralela ou subparalelamente às famílias de fraturas. Os destaques na figura 5.27 mostram 

áreas onde a foliação aparentemente está influenciando na evolução das voçorocas. Junto à estação P-

21 (636011, 7745781), observa-se um exemplo de local onde a foliação exerce influência na evolução 

da voçoroca (figura 5.28). 

Nos pontos onde a foliação é discordante dos planos de fratura e seu mergulho não é vertical 

ou sub-vertical, não há um controle estrutural dos dígitos pela foliação, no entanto, observou-se em 

vários pontos a ocorrência de desplacamentos de partes dos taludes das voçorocas, em função da 

foliação (figuras 5.29 e 5.30). 
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Figura 5.27- Mapa de linhas de forma obtido a partir de dados de campo e dados trabalhos de graduação 
elaborados por alunos do departamento de geologia da UFOP. Em destaque áreas nas quais se observa 
paralelismo entre eixos e dígitos de algumas voçorocas e a foliação gnássica. 

 

 

Figura 5.28- Estação P-21 (636011, 7745781 - voçoroca 3 da figura 5.20). Observa-se a foliação bem marcada 
orientada segundo a direção E-W com mergulhos para sul. Neste ponto a foliação aparentemente influencia na 
direção de propagação da voçoroca. 
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Figura 5.29- Estação P-13b (639016, 7746338). Neste 
ponto a foliação gnáissica é E-W e discordante do 
sistema de fraturas ortogonal formado por famílias de 
fraturas de planos médios 321/80 e 50/81. 

 

Figura 5.30- Ocorrência de desplacamentos na parede 
da voçoroca em função da foliação gnáissica (P-13b). 

5.4 – CARACTERIZAÇÃO GEOFÍSICA 

Caminhamentos geoelétricos utilizando o arranjo Cacau (Nery & Aranha 1995) foram 

realizados visando a investigação do padrão de circulação do fluxo hídrico subterrâneo e sua 

influência nos processos de voçorocamentos. Foram realizadas duas seções, cada uma composta por 

três linhas paralelas entre si com mais de duzentos metros de comprimento cada uma. O espaçamento 

adotado entre as linhas foi de vinte e cinco metros e o espaçamento entre os eletrodos de potencial foi 

de vinte metros. Uma seção foi realizada perpendicularmente a fraturas observadas em campo e a 

outra a um traço de fratura sobre o qual ocorrem alinhados dois dígitos de voçorocas distintas. 

A primeira seção (Figura 5.31) foi realizada perpendicularmente aos planos de fratura 

observados no campo. A localização dessa seção é mostrada na figura 5.29.  

A voçoroca evoluiu a partir da concentração de água no interior de uma trincheira (vala de 

divisa). O primeiro caminhamento a ser executado foi o da linha central e o último foi o da linha de 

oitenta metros. 
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Figura 5.31- Pseudo-seções geofísicas retratando o contraste de resistividade entre a zonas mais e menos 
fraturadas. O caminhamento se deu de SW para NE. OBS: Os perfis possuem comprimentos diferentes em 
função da ameaça de chuva iminente no dia do levantamento. 

Os perfis mostram que o solo é bastante homogêneo. A baixa resistividade à NE pode estar 

relacionada ao maior dígito da voçoroca. Este, por sua vez, pode estar relacionado a uma família de 

fraturas de direção NW-SE através das quais a água, responsável pela baixa resistividade, está 

infiltrando. 

Os recortes (slices) relativos às cinco profundidades de investigação mostram que as isolinhas 

de resistividade aparente são grosseiramente desenhadas segundo a direção NW-SE e separam picos 

de baixa e alta resistividade (figura 5.32). Analisando-se o recorte relativo a primeira profundidade 

(dez metros) a começar da esquerda para a direita, observa-se que os dez primeiros metros têm baixa 

resistividade. Então ocorrem duas zonas de aproximadamente quarenta metros de largura de 

resistividades mais altas separadas por uma de aproximadamente trinta metros de resistividade um 

pouco mais baixa. À direita da zona de alta resistividade novamente ocorre nova diminuição na 
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resistividade, sendo que neste ponto a baixa resistividade também ocorre próximo a superfície (a dez 

metros de profundidade). 

Esta baixa resistividade, a julgar pela grossa orientação das isolinhas pode ser em 

conseqüência da infiltração por meio de uma zona de fraturas NW-SE que teriam gerado o maior 

dígito da voçoroca. As resistividades mais altas podem corresponder às zonas com menor grau de 

fraturamento ou blocos não fraturados que geralmente ocorrem separando zonas muito fraturadas, 

conforme comentado no capítulo anterior. 

Os recortes relativos ao segundo e terceiro níveis de investigação (vinte e trinta metros de 

profundidade) repetem o trend observado no primeiro recorte, porém apresentam resistividades 

aparentes menores em função do aumento da umidade com a profundidade. 

As baixas resistividades obtidas para os dois últimos níveis de investigação (quarenta e 

cinqüenta metros de profundidade) provavelmente refletem a presença do aqüífero livre. 
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Figura 5.32: Recortes referentes aos cinco níveis de profundidade investigados. A resistividade aparente 
negativa apresentada na legenda é conseqüência do efeito da interpolação. 
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Os dados da segunda seção estão apresentados nas figuras 5.33, 5.34 e 5.35. 

 

Figura 5.33: Localização da segunda seção geofísica. Observa-se o paralelismo entre os dígitos das duas 
voçorocas com o traço de fratura observado por fotointerpretação. 

Na voçoroca mais a noroeste da figura 5.33 não se observa vestígio de ação antrópica e a 

erosão está bastante ativa. A voçoroca situada a sudeste aparentemente está em estágio de 

estabilização, dada a presença de grande quantidade de vegetação em sua frente de avanço. Os dígitos 

de ambas situam-se exatamente sobre um traço de fratura de direção NW-SE.  

Assim como na primeira seção, a segunda também evidencia um solo bastante homogêneo a 

julgar pela disposição das isolinhas (figura 5.34). Esta seção, no entanto, mostra que já a dez metros de 

profundidade ocorre uma faixa de resistividade aparente bastante baixa. 

Considerando-se que o manto de intemperismo tem aproximadamente entre trinta e cinqüenta 

metros de profundidade nesta porção do CMB, e que esta espessura pode ser verificada no interior de 

muitas das voçorocas, interpretou-se que a baixa resistividade observada já a dez metros de 

profundidade não está relacionada ao aqüífero livre, mas sim a ocorrência de infiltração através de 

uma zona de fraturas que corresponderia ao traço fotointerpretado de direção NW-SE que, 

aparentemente, mergulha para NE. 
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Figura 5.34- Seções geoelétricas retratando o contraste de resistividade aparente entre a faixa correspondente ao 
traço de fratura e as porções não fraturadas. O caminhamento se deu de SW para NE. 

Na seção 2, a infiltração ocorre ao longo de uma faixa de aproximadamente 40 metros de 

largura. Nas outras linhas essa faixa apresenta-se mais larga. Tal fato pode estar relacionado ao 

posicionamento das linhas, que podem não estar exatamente perpendiculares ao traço (figuras 5.33 e 

5.34). 

A seção 1 evidencia duas faixas de resistividade mais baixa separadas por uma de resistividade 

pouco mais alta. Essa última pode corresponder às zonas menos fraturadas que normalmente ocorrem 

separando zonas com maior grau de fraturamento. 

A terceira retrata novamente uma faixa de menor resistividade de aproximadamente quarenta 

metros de largura. 
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Os recortes relativos aos cinco níveis de profundidade (10, 20, 30, 40 e 50 metros de 

profundidade) também evidenciam a ocorrência de infiltração segundo a direção do traço de fratura 

NW-SE (figura 5.35). Observa-se que a dez metros de profundidade ocorre uma faixa de baixa 

resistividade orientada grosseiramente segundo a direção NW-SE e que, apesar da natural diminuição 

do valor da resistividade com a profundidade, estas diminuem gradativamente para NE, enquanto se 

mantém relativamente constante para SW. 
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Figura 5.35- Recortes referentes aos cinco níveis de profundidade investigados.  
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

6.1 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Quanto à deformação frágil 

As fraturas presentes na área ocorrem segundo todas as direções e são conseqüências de vários 

processos deformacionais que afetaram a região do QF. O padrão de fraturamento que predomina no 

sudeste do CMB é representado pelo sistema de fraturas NW-SE e NE-SW.  

Lima (1999) e Hackspacher et al. (2005) constataram a ocorrência de soerguimentos terciários 

e quaternários, respectivamente, na borda sul do Cráton do São Francisco. O soerguimento seria 

conseqüência dos esforços compressivos relativos à dinâmica andina e à abertura do Atlântico Sul. O 

sistema NW-SE e NE-SW talvez seja um reflexo desse soerguimento, considerando-se que na área 

estudada foram encontrados depósitos sedimentares quaternários fraturados. Nesses depósitos são 

observados sistemas ortogonais e conjugados. 

Por outro lado, a análise cinemática não evidenciou um único eixo de esforço compressional e 

um extensional, mas sim mostrou que há vários eixos compressionais e extensionais de maneira que as 

fraturas observadas também podem ter sido originadas por eventos tectônicos que antecederam o 

soerguimento do sul do Cráton do São Francisco. A presença de lineações de clorita sobre planos de 

falha, a observação de duas direções de estrias sobre um mesmo plano de falha, a presença de filmes 

cataclásticos em alguns planos, somado aos vários máximos indicados nos diagramas estruturais de 

cada compartimento, mostram que a deformação frágil ocorreu em etapas e níveis crustais distintos, de 

maneira que muitos dos planos de fratura existentes na área podem ter sido gerados em eventos 

anteriores ao soerguimento e foram posteriormente reativados. 

A relação de corte entre as famílias não é clara. Poucos foram os afloramentos nos quais foi 

observada, como descrito no capítulo IV. Em alguns pontos, as fraturas NW-SE são as mais novas, 

enquanto que em outros a família NE-SW é a mais nova. Essa contradição é observada nas relações de 

corte impressas nos afloramentos dos pontos 72 e 150, ambos pertencentes ao compartimento 2. O 

ponto 72 situa-se no interior da faixa delimitada pelos lineamentos morfoestruturais, bem próximo ao 

lineamento mais ao norte. Nele a família NW-SE é a mais nova e aparece deslocando a família de 

fraturas NNE-SSW. O P-150 situa-se “do lado de fora” dessa faixa, no nordeste da área, onde se 

percebem as inflexões da família NE-SW convergindo para os traços de fratura da família NW-SE. 
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Nele a família NE é a mais nova e desloca uma família de direção WNW-ESSE.  

Os compartimentos tectônicos da área são formados por dezenas de pequenos blocos 

basculados, rebaixados e soerguidos entre si que, localmente, definem pequenos sistemas de horsts e 

grábens e meios grábens. Essas feições morfoestruturais juntamente com as demais feições observadas 

(facetas triangulares e trapezoidais, córregos retilíneos bem encaixados e pequenos vales alinhados) 

são provavelmente produtos de uma atividade neotectônica que atuou de forma relativamente intensa 

na porção sudeste do CMB, a julgar pelos resultados das assimetrias das bacias e trechos de drenagem. 

Sistemas de horsts e grábens neotectônicos foram observados por Saadi (1991) e Lipiski 

(2002) em escala regional. Segundo Saadi (1991), entre o final do Mioceno e Plioceno, todo o estado 

de Minas Gerais teria sido afetado por uma pulsação tectônica de caráter compressivo de direção 

média NW-SE. Esses esforços teriam reativado geossuturas proterozóicas e arqueanas e resultado em 

soerguimento de serras e blocos menores acompanhados de basculamento. Lipski (2002) observou no 

QF grábens de eixos WNW-ESE que teriam sido gerados entre o Oligoceno e o Mioceno em resposta 

a um regime trativo NNE-SSW. No entanto, os depósitos fraturados encontrados durante a campanha 

de campo do presente trabalho evidenciam que eventos tectônicos recorrentes ocorreram também no 

Quaternário Superior, considerando-se que a idade desses depósitos, segundo Bacellar (2000), varia 

entre cinco e trinta mil anos. Dos dez depósitos observados, nove correspondem aos depósitos aluviais 

definidos por Valadão & Silveira (1992) e um aos que os autores classificaram como depósitos de topo 

de encosta. As fraturas observadas nesses depósitos são consideradas ativas dentro dos conceitos de 

Keller & Pinter (1996). 

Quanto às voçorocas 

Verificou-se que a maioria das voçorocas e ravinas presentes na área têm sua origem 

relacionada à atividade antrópica, em acordo com Bacellar (2000). Algumas, aparentemente, estão 

relacionadas com aberturas de estradas. Outras, a grande maioria, estão relacionadas à abertura de 

trincheiras (valos ou valas de divisa) que eram usadas para separar propriedades e/ou pastagens nos 

séculos anteriores. 

Em termos litológicos, as voçorocas parecem ocorrer associadas aos gnaisses migmatíticos. A 

alteração do feldspato para caulinita pode ser um fator que contribui para a evolução do processo de 

voçorocamento quando o saprolito está exposto às intempéries. Da mesma forma observou-se que as 

voçorocas praticamente inexistem nos locais onde houve hidrotermalismo (figura 5.13). Não há, 

aparentemente, relação entre as voçorocas e áreas alteradas hidrotermalmente, porém é fato que as 

voçorocas são raras nesses locais. Talvez o fato de as fraturas estarem preenchidas retarde o processo 

de evolução do manto de intemperismo, já que nesse contexto, a permeabilidade secundária é mais 
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baixa, dificultando a evolução do manto. 

Como observado por Bacellar (2000), as voçorocas tendem a se desenvolverem em relevos de 

baixa declividade, já que a maioria das voçorocas observadas ocorrem em relevos de declividade entre 

10% e 20%. 

Constatou-se que as fraturas, de caráter neotectônico ou não, estão intimamente relacionadas 

ao processo de voçorocamento. As voçorocas de origem antrópica, ao atingirem o saprolito, passam a 

ser controladas estruturalmente pelas fraturas. O espraiamento, apesar de ocorrer no sentido do aclive 

topográfico, sofre a influência das famílias de fratura, provavelmente em função do aumento da 

permeabilidade secundária por elas ocasionada. Observou-se claramente em algumas voçorocas que é 

comum o desenvolvimento de dígitos e eixos principais sobre zonas de cisalhamento frágil ou sobre 

zonas com maior freqüência de fraturamento. Essas observações vão de encontro ao observado por 

Moreira (1992 in: Bacellar 2000). A autora observou que sob os traços de fratura ocorrem pequenas 

depressões sobre as quais drenagens de primeira ordem se instalam.  

Através da morfometria, verificou-se que as trincheiras que evoluíram para voçorocas 

concentram-se predominantemente em margens soerguidas de blocos basculados por deformação 

tectônica. As evidências de origem por atividade tectônica verificadas na área são: 

• As ocorrências de pequenas depressões topográficas situadas exatamente sobre traços 

de fraturas e lineamentos fotointerpretados, tais como descritos por Moreira (1992). 

As depressões provavelmente ocorreram devido à percolação de água através de 

faixas de fraturas e as incisões que culminaram nas voçorocas, ao rebaixamento dos 

níveis de base locais. Tal fato é observado claramente em fotografias aéreas de escala 

1:30.000.  

• as voçorocas ativas situadas paralelamente ou na interseção de traços e lineamentos 

fotointerpretados; 

• e a concentração de voçorocas nas margens soerguidas por basculamento de blocos e 

a montante de níveis de base. A concentração de voçorocas na margem esquerda da 

bacia do rio Maracujá e a montante do desnível NE correspondem aos melhores 

exemplos da área estudada. 

Essa atividade tem caráter neotectônico ou passou por reativação recente. As evidências 

neotectônicas são a presença de facetas triangulares e trapezoidais, observadas em fotointerpretação na 

escala 1:30.000. Através de fotointerpretação na escala 1:60.000, concluiu-se também que as 

paleovoçorocas que hoje se apresentam totalmente estabilizadas e preenchidas por pastagens e/ou 
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pequenas rampas alúvio-coluvionares, podem ter surgido não só em decorrência de mudanças 

climáticas, mas também em decorrência de atividade tectônica, como exemplificado pelo atual extenso 

anfiteatro localizado ao noroeste da área, que se apresenta nitidamente orientado segundo traços de 

fratura NE-SW e NW-SE. O depósito sedimentar encontrado em seu interior provavelmente 

corresponde aos materiais que eram carreados no processo erosivo. A deformação frágil observada no 

depósito evidencia ocorrência de atividade tectônica recorrente.  

O levantamento geofísico pelo arranjo Cacau mostrou que, de fato, as fraturas atuam ativa e 

passivamente na propagação das voçorocas na porção sudeste do CMB, em acordo com bacellar 

(2000). Ativamente, ao condicionarem os fluxos hídricos subterrâneos, como mostrado nas seções e 

recortes geofísicos, e passivamente, ao influenciarem no grau de intemperismo das rochas. 

A foliação, apesar de seu caráter dúctil, não pode deixar de ser citada, uma vez que sua 

influência sobre o voçorocamento também foi verificada. Ela, aparentemente, desempenha um papel 

na direção de propagação das voçorocas somente quando é fortemente marcada e paralela às fraturas. 

Segundo Bacellar (2000), quando a foliação gnáissica é truncada pelas fraturas, ela favorece o 

aumento da permeabilidade secundária da rocha e assim o intemperismo profundo. A concentração de 

erosões no extremo sul da área pode ser o resultado da superposição desses dois fatores (foliação 

fortemente desenvolvida de direção E-W, sendo truncada por lineamentos e traços NW-SE e NE-SW) 

somado ao desnivelamento topográfico de direção NE-SW que ocorre na região de Cachoeira do 

Campo.  

6.2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A DEFORMAÇÃO FRÁGIL 

Os lineamentos e traços de fratura normalmente manifestam-se nos afloramentos rochosos sob 

a forma de faixas compostas por três famílias de fraturas. A família mais fraturada é, geralmente, a que 

coincide com a direção do lineamento ou traço de fratura. 

O grau de freqüência do fraturamento para cada família depende do lugar geométrico da falha 

no qual ele é observado. Por exemplo, se o afloramento for suficientemente pequeno e mostrar apenas 

a extremidade de uma fratura, falhas subsidiárias de uma família com baixa freqüência de 

fraturamento podem vir a ser intrepretadas como uma zona de alto grau de fraturamento.  

As famílias de fraturas ocorrem segundo todas as direções na área em questão, no entanto, há 

a predominância dos conjuntos orientados segundo as direções NW-SE e NE-SW. Esse sistema pode 

ser o resultado de uma deformação frágil ocorrida em decorrência de soerguimento quaternário.  

A deformação frágil observada na porção sudeste do CMB é tão complexa quanto a 

deformação dúctil. Suas últimas etapas deformacionais atuaram de forma relativamente intensa na 
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porção sudeste do Complexo Metamórfico Bação. Estão refletidas no seu modelado morfoestrutural e 

exerceram um papel importante na evolução das voçorocas da área.  

6.3 – RELAÇÃO ENTRE AS VOÇOROCAS E A DEFORMAÇÃO FRÁGIL 

As voçorocas ocorrem associadas aos gnaisses migmatíticos na porção sudeste do CMB. As 

que mais se desenvolveram são as que estão situadas em locais onde há intercessão entre zonas de 

cisalhamento frágil observadas em campo ou entre traços de fraturas e/ou lineamentos. Os dígitos e 

eixos principais geralmente desenvolvem-se sobre zonas de fraturas com alta freqüência de 

fraturamento ou paralelamente aos traços de fratura e lineamentos. 

As voçorocas também estão relacionadas à atividade tectônica. Concentram-se nas margens 

soerguidas das bacias de drenagem que sofreram basculamento em decorrência de atividade tectônica. 

As voçorocas também estão concentradas a montante do desnível topográfico causado por um 

falhamento de direção NE-SW, que corresponde ao limite entre os compartimentos tectônicos 2 e 5. 

A deformação dúctil também condiciona a direção de propagação das voçorocas. Porém essa 

influência só foi observada bem ao sul da área, onde a foliação gnáissica orienta-se segundo a direção 

E-W definindo zonas de cisalhamento dúcteis. 

A tabela 6.1 apresenta de forma resumida o grau de importância relativa dos processos 

controladores de voçorocas observados na porção sudeste do CMB 

Tabela 6.1- Grau de importância relativa dos processos controladores de voçorocas   

 
Grau de importância Processos controladores 

Atividade antrópica 

Litologia (gnaisses migmatíticos) 

Deformação frágil 

Decrescente
Deformação dúctil 
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ANEXO I 
TABELAS DE FATORES DE ASSIMETRIAS (AF) DE BACIAS E MICROBACIAS 

SITUADAS NA PORÇÃO SE DO COMPLEXO METAMÓRFICO BAÇÃO 

 

Tabela I.1- Fatores de assimetrias relativos ao Ribeirão do Mango. 

Bacias e 

microbacias  

Ar (km2) At (km2) Af – Fator de 

assimetria (%) 

Mango 8,65 13,71 63,09 
R1 1,76 2,52 69,84 
R1a 0,25 1,10 22,72 
R1b 0,39 0,49 79,59 
R2 0,21 0,34 61,76 
R3 0,07 0,18 38,88 
R4 0,49 0,88 55,68 
R5 0,40 0,57 70,18 
R6 0,19 0,30 63,33 
R7 0,46 0,90 51,1 
R8 0,04 0,16 25 
R9 0,33 0,54 61,11 
R10 0,36 0,55 65,45 
R10a 0,09 0,19 47,37 
R11 0,37 0,84 44,05 
R12 0,19 0,48 39,58 
R13 0,10 0,23 43,48 
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Tabela I.2- Fatores de assimetrias relativos ao rio Maracujá. 

Bacias e 

microbacias  

Ar (km2) At (km2) Fator de 

assimetria (%) 

Maracujá 25,5 74,04 34,4
M1 0,36 0,58 62,07
M2 0,20 0,31 64,5
M3 0,46 0,72 63,88
M4 0,76 1,0 76
M5 0,26 0,44 59,09
M6 0,20 O,40 50
M7 0,19 0,38 50
M8 0,20 0,45 44,4
M9 0,12 0,32 37,5
M10 0,36 0,93 38,7
M11 0,76 0,96 79,16
M12 0,43 0,70 61,43
M13 0,31 0,60 51,66
M14 0,28 0,35 80
M15 0,12 0,55 21,81
M16 0,13 0,28 46,43
M17 1,03 1,5 68,67
M18 0,12 0,17 70,59
M19 0,47 1,14 41,23
M20 0,79 1,84 42,93
M21 1,90 2,05 66,67
M21a 0,17 0,37 45,95
M21b 0,10 0,26 38,46
M22 0,38 0,72 52,78
M23 0,31 0,41 75,61
M24 0,65 1,16 56,03
M25 0,28 1,29 21,71
M26 0,28 1,38 62,32
M27 0,23 0,44 52,27
M28 0,21 0,53 39,62
M29 0,14 0,69 20,29
M30 1,10 1,31 83,97
M30a 0,13 0,23 56,5

M30b
0,03 0,28 10,71
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M31 0,49 0,92 53,26 
M32 0,95 1,82 52,20 
M33 0,15 0,25 60 
M34 0,34 0,70 48,57 
M35 0,39 1,29 30,23 
M36 0,15 0,42 35,71 
M37 0,26 0,40 65 
M38 0,43 0,57 75,44 
M39 0,20 0,47 42,55 

 
 
Tabela I.3- Fatores de assimetrias relativos ao Ribeirão do Funil. 

Microbacias do 

Ribeirão do Funil 

Ar (km2) At (km2) Fator de 

assimetria (%) 

F1 0,09 0,26 34,62 
F2 0,16 O,46 34,78 
F3 0,12 0,38 31,58 
F4 0,45 0,76 59,21 
F5 0,11 0,20 55 
F6 0,12 0,19 63,16 
F7 0,35 0,46 76,09 
F7b 0,12 0,23 52,17 
F8 0,22 0,40 55 
F9 0,25 0,39 64 
F10 0,77 1,35 57,04 
F11 0,07 0,17 41,18 
F12 0,23 0,44 52,27 
F13 0,32 0,51 62,75 
F14 0,17 0,77 22,08 
F15 0,14 0,37 37,83 
F16 0,16 0,38 42,10 
F17 0,83 1,17 70,94 
F17a 0,21 0,48 43,75 
F17b 0,07 0,12 58,33 
F18 2,48 6,01 41,26 
F18a 0,38 0,95 40 
F18b 0,07 0,22 31,81 
F18c 0,28 0,41 68,29 
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F18d 0,32 0,48 66,67
F18e 0,08 0,30 26,66
F18f 0,10 0,16 62,5
F19 0,13 0,24 54,17
F20 0,16 0,27 59,26
F21 0,24 0,36 66,67
F22 0,59 1,50 39,33
F23 0,24 0,32 75
F24 0,15 0,33 45,45
F25 0,12 0,31 38,71
F26 0,03 0,14 21,43
F27 0,34 0,59 57,63
F28 0,33 0,76 43,42
F29 1,02 2,16 47,22
F29a 0,14 0,24 58,33
F29b 0,22 0,64 34,38
F30 0,08 0,19 42,10
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