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Resumo 

 

O Quadrilátero Ferrífero é a uma das mais antigas e uma das mais importantes provínciais 

minerais brasileiras. Essa região apresenta inúmeras propostas de evolução tectônica e modelos de 

mineralização. Visando contribuir com o conhecimento geológico, foi aplicada a deconvolução de Euler 

sobre dados geofísicos, gravimétricos e magnetométricos para geração de um modelo tectono-estrutural 

com informações de nível crustal profundo. A principal finalidade foi a caracterização da geometria 

tridimensional e cinemática da zona de cisalhamento São Vicente e, subsidiariamente, contribuir para um 

melhor entendimento dos condicionantes tectono-estruturais e para o modelo de mineralização aurífera. 

Foram levantadas seções geológico-estrutural ao longo da zona de cisalhamento São Vicente, 

concomitante a geração dos perfis de deconvolução geofísica, para controle do posicionamento do traço da 

estrutura e sua anomalia geofísica. As medições estruturais em campo foram levantadas respeitando 

critérios técnicos que evitam falsas relações cinemáticas. Os perfis bidimensionais de dados gravimétricos 

foram interpolados e gerada uma superfície 3D para integração, em sistema de informações geográficas, 

com os perfis magnetométricos e as informações geológicas disponíveis. 

Com a superfície gravimétrica tridimensional, correspondente a superfície de descolamento basal 

da Nappe Ouro Preto, foi possível analisar a geometria da estrutura até a profundidade de 10.000 metros. 

Os perfis de inversão magnéticos atingiram profundidades de mais de 5.000 metros e revelam forte 

relação com os contatos geológicos das unidades metassedimentares do greenstone belt Rio das Velhas e 

com as ocorrências de ouro em superfície. Os dados levantados em campo evidenciam uma acreção basal 

por evolução de uma nappe sobre a zona de cisalhamento São Vicente. De norte para sul, a superfície 

tridimensional gravimétrica exibe geometrias antiformais e sinformais que representam um dobramento 

tardio. 

Esta dissertação mostra a importância de trabalhos desenvolvidos na academia em termos de 

inovação tecnológica e aplicabilidade, com resultados que permitem novas e mais precisas interpretações 

quanto a estruturação geológica atual e a evolução tectônica de uma área, além da apresentação de áreas 

alvos para a prospecção de novos recursos minerais. 
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Abstract 

 

       The Quadrilátero Ferrífero is an ancient and one of the most important Brazilian mineral province. 

This region reveals unaccountable tectonic evolutions and gold mineralization model suggestions since the 

90’s. Aiming to contribute with the surface geological knowledge, it was applied the Euler deconvolution 

over gravimetric and magnetic data to generate a tectonic-structural model with information from deep 

crustal levels. The primordial purpose was the characterization of the tridimensional geometry and 

kinematic of São Vicente Shear Zone and, further, to contribute for a better understanding of tectonic-

structural evolution and gold metal tectonic model. Geological sections were raised along the São Vicente 

Shear Zone simultaneously with the generation of geophysical deconvolution profiles. 

       It was all done intending to keep the structural positioning and its geophysical anomaly under control. 

The structures measurements in field were taken respecting criteria in order to minimize wrong kinematic 

relationships. The gravimetric two-dimensional profiles were interpolated, then it was generated a 3D 

geophysical surface to integrate, in GIS environment, magnetic profiles and geological information 

available. 

       With the tridimensional gravimetric surface, which corresponds to the basal detachment surface of 

Ouro Preto Nappe, it was possible to analyze the structure’s geometry up to 10,000 meters deep. The 

inversion magnetic profiles reached depths greater than 5,000 meters and reveal great relationship with the 

geological contacts between metasedimentary units Rio das Velhas greenstone belt, and gold occurrences 

in surface. The geological framework, gotten in field, pointed a basal accretion in a nappe evolution over 

the São Vicente shear zone. From north to the south, the gravimetric tridimensional surface shows 

antiform and synform geometries, which represent a post-nappe folding.  

       This dissertation brings up the importance of academic development works in terms of technological 

innovation and applicability on results that allow new further accurate interpretations on how much the 

modern geological architecture and the tectonic evolution of an area is, besides the presentation of target 

areas for mineral resources prospecting. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1-INTRODUÇÃO 

 A descoberta do Brasil não despertou em Portugal, nas primeiras décadas que a seguiram, 

qualquer grande interesse exploratório. Durante o século XVII, foram encontrados os ricos aluviões 

auríferos de Minas Gerais, onde o pouco conhecimento da arte da mineração era compensado pela 

riqueza do jazimento e facilidade de extração do metal, liberado e grosseiro (Silva 1995). Hoje, o 

Quadrilátero Ferrífero (QFe) é uma das mais importantes províncias de ouro do mundo. Esta região 

inaugurou a primeira corrida do ouro no Brasil (1695-1785) e, segundo relatos históricos, foi a 

principal responsável, durante os séculos XVIII e IX, por elevar o país a líder na produção mineral de 

ouro (Cabral & Lehmann 2007, Vial et al.  2007a). 

 O conhecimento geológico aplicado neste contexto histórico foi amplamente em superfície, 

culminando em inúmeros trabalhos sobre a mineralização de ouro no QFe, sobretudo no domínio da 

zona de cisalhamento de São Vicente. A última compilação destes trabalhos é a edição 32 da Ore 

Geology Reviews (2007) com os trabalhos de Vial et al.  (2007a, b, c), Noce et al.  (2007), Baltazar & 

Zucchetti (2007), Pereira et al.  (2007), Cabral & Lehmann (2007), Junqueira et al.  (2007), Galbiatti 

et al.   (2007), Ribeiro-Rodrigues (2007) e Lobato et al.  (2007). 

 Levantamentos aéreos geofísicos no Brasil eram raros antes da década de 1970. Nesta década 

e nos primeiros anos da década de 1980, uma série de levantamentos aerogeofísicos foram realizados 

pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM, através da Companhia de Pesquisa e 

Recursos Minerais – CPRM, cobrindo grandes áreas do país e trazendo enormes contribuições para a 

compreensão do arcabouço geológico-tectônico das áreas levantadas e de seu potencial mineral (e.g. 

Martins 2009). Com a utilização de tecnologia moderna a Companhia de Desenvolvimento Econômico 

de Minas Gerais – CODEMIG vem produzindo informações aerogeofísicas, como os levantamentos 

realizados de 2001 a 2011, que cobrem 96% do território do Estado de Minas Gerais e que estão à 

disposição para diversas áreas da geociência.  

            A geofísica vem se mostrando uma ferramenta cada vez mais eficaz no estudo de estruturas e 

na prospecção mineral, se consolidando como principal ferramenta no estudo de áreas com 

conhecimento geológico já consolidado em superfície e que necessitam de informações em 

subsuperfície. Nos últimos anos, diversos trabalhos de integração geológica / geofísica foram 

realizados no QFe com o objetivo de obter informações da geologia de subsuperfície, como os 

trabalhos de Silva et al.  (2003), Oliveira (2005), Teixeira et al.  (2006), Miethke et al.  (2007), 
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Guimarães (2011), Madeira (2011), Madeira & Barbosa (2012a,b), Madeira et  al. (2014), Madeira et 

al. (2015), Madeira et al. (no prelo). 

 A presente dissertação visa a aplicação de inversão geofísica de dados magnetométricos e 

gravimétricos para geração de um modelo geológico tectono-estrutural e de dados geofísicos de 

subsuperfície em três dimensões (3D) com informações de nível crustal profundo; além da análise 

tectono-estrutural da zona de cisalhamento São Vicente. A principal finalidade é caracterizar a 

geometria tridimensional da zona de cisalhamento São Vicente e subsidiariamente contribuir para um 

melhor entendimento dos condicionantes tectono-estruturais para a formação da mineralização 

aurífera. 

 

1.2-OBJETIVOS E METAS 

O objetivo precípuo desta dissertação é a visualização geológica-geofísica tridimensional da 

zona de descolamento basal da Nappe Ouro Preto no setor entre Caeté e Mariana, abrangendo aí a 

zona de cisalhamento São Vicente, para um maior entendimento dos condicionantes tectono-

estruturais e evolução do seu arcabouço. Com a deconvolução de Euler dos dados magnéticos e 

gravimétricos é possível obter a configuração 3D de um modelo geológico tectono-estrutural em 

profundidade, por meio da integração de um grande número de perfis bidimensionais. Esse modelo 

pode ser aplicado para aprimoramento das análises estruturais em nível crustal com profundidades 

estimadas. 

 Os objetivos específicos são:  

1. gerar mapas temáticos magnetométrico e gravimétrico; 

2. gerar mapas radiométricos nos locais onde a interpretação dos métodos potenciais exigir um 

detalhamento; 

3. aplicar a sistemática de deconvolução de Euler para os métodos magnetométricos e 

gravimétricos, avaliando as respostas e comparando com sistemáticas similares presentes na literatura 

e já testadas; 

4. avaliar a contribuição de cada método na visualização das estruturas em profundidade; 

5. correlacionar os resultados da análise integrada dos métodos geofísicos com a geologia da 

mineralização aurífera reconhecida. 

 Como produtos finais deste trabalho, ter-se-ão: 

1. mapas geofísicos temáticos magnetométricos, gravimétricos e radiométricos; 

2. perfis de deconvolução magnetométricos e gravimétricos bidimensionais; 
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3. superfície tridimensional geológico-geofísico gravimétrico, a partir dos modelos 

bidimensionais; 

4. análise tectono-estrutural da zona de cisalhamento São Vicente e seu arcabouço. 

 

1.3-LOCALIZAÇÃO 

Localizada na porção leste do Quadrilátero Ferrífero (QFe) a área da presente pesquisa é 

marcada pela ocorrência de várias minas de ouro e foi selecionada em função da cobertura do 

levantamento aerogeofísico DNPM/CPRM (Baltazar et al. 2005), bem como da localização em 

superfície da zona de cisalhamento São Vicente. Esta zona de cisalhamento é interpretada como sendo 

a superfície de descolamento basal da Nappe Ouro Preto  (1.1) (e.g. Almeida 2004, Endo et al.  2005). 

A área engloba os municípios de Caeté, Sabará, Raposos, Nova Lima, Rio Acima, Itabirito, Ouro 

Preto e Mariana abrangendo as quadriculas SE-23-Z-C-VI-3, SE23-Z-C-VI-4, SF-23-X-A-III-1, SF-

23-X-A-III-2, SF-23-X-A-III-4 e SF-23-X-B-I-3 (Baltazar et al. op cit.) (Figura 1.2). 

 

Figura 1.1: Localização da zona de cisalhamento São Vicente - ZCSV, em traço contínuo, no domínio da zona 

de descolamento basal da Nappe Ouro Preto (modificado de Endo et al. 2005). 
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Figura 1.2: Mapa geofísico de Amplitude do Sinal Analítico integrado aos contatos geológicos (Baltazar et al. 

2005), localização do traço da zona de cisalhamento São Vicente (ZCSV) bem como das ocorrências de ouro no 

Quadrilátero Ferrífero. As quadrículas, Projeto Geologia do Quadrilátero Ferrífero .– Integração e Correção 

Cartográfica em SIG, em azul e o traço da ZCSV destacam a área de estudos.  



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 75, 186p. 

 

5 

 

1.4-APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA, JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO 

TEMA 

Alguns lineamentos do QFe (e.g. Juca Vieira, Areão, Tapera e São Vicente) embora reativados 

no ciclo Brasiliano, teriam sido gerados durante a primeira fase deformacional compressional 

Transamazônica (F1), configurando antigos sistemas de cavalgamentos (Zucchetti & Baltazar 1998, 

Baltazar & Zucchetti 2007). Tal hipótese se baseia em algumas observações, ainda inconclusivas, mas 

que devem ser consideradas principalmente em relação ao lineamento de São Vicente (Zucchetti & 

Baltazar op cit, Baltazar & Zucchetti op cit). Algumas de suas características peculiares estimulam tal 

hipótese: mineralizações auríferas ao longo de toda a sua extensão; geometria configurando traço 

curvilíneo; sua sobreposição pelo Sistema Fundão-Cambotas na terminação do Anticlinal de Mariana; 

calha de deposição dos sedimentos clásticos não marinhos (litorâneos e fluviais) do Grupo Maquiné 

(idade arqueana). Portanto, estes lineamentos teriam sido gerados quando da inversão da bacia, 

indicada por grandes dobras recumbentes com eixos de mesma direção (NW-SE) e vergência para sul. 

As estruturas descritas acima condizem com um evento de encurtamento crustal, onde blocos 

localizados ao norte foram soerguidos em relação aos do sul (Correa Neto & Baltazar 1995). 

 Diante das hipóteses de Zucchetti & Baltazar (1998) de que alguns lineamentos do QFe, 

embora reativados no ciclo Brasiliano, teriam sido gerados durante o evento deformacional F1, 

configurando antigos empurrões durante o encerramento de uma bacia de margem passiva (2,125 Ga), 

e de que essas hipóteses devem ser consideradas principalmente para o lineamento São Vicente, o 

projeto de pesquisa é uma tentativa de auxiliar no melhor entendimento da evolução geológica desta 

estrutura. 

 Trabalhos de inversão geofísica para caracterização de estruturas geológicas em profundidades 

vem sendo aplicados com grande sucesso no QFe, Oliveira (2005), Madeira (2011), Madeira & 

Barbosa (2012a, b), Madeira et al. (2014), Madeira et al. (2015), Madeira et al. (no prelo). Diversas e 

controversas são as propostas de evolução estrutural e tectônica apresentadas para o QFe (Barbosa 

1949, Pericon & Quemenéur 1982, Dorr 1969, Ladeira & Viveiros 1984, Marshak & Alkmim 1989, 

Marshak et al. 1992, Chemale Jr et al. 1991, 1992 e 1994, Chauvet et al.  1994, Endo 1997, Alkmim 

& Marshak 1998, Zuchetti & Baltazar 1998, Almeida 2004, Endo et al. 2005, Baltazar & Zuchetti 

2007, entre outros). Com os resultados de inversões de dados geofísicos espera-se uma contribuição no 

esclarecimento da evolução tectono-estrutural do QFe. 

 O QFe possui um grande número de mapeamentos geológicos e dados aerogeofísicos, gerados 

nas últimas décadas por cientistas, governo, indústria e universidades, sendo um excelente campo para 

o desenvolvimento do processo de modelamento. Com a inversão de dados magnetométricos e 

gravimétricos é possível conduzir os estudos da região para modelar e interpretar as principais 

estruturas dispostas no QFe. 
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 A utilização desta metodologia, ou seja, integração dos dados geológicos aos dados geofísicos 

e modelos de evolução estrutural já conhecidos, auxiliou no melhor entendimento da evolução 

geológica da megaestrutura denominada zona de cisalhamento São Vicente. 

 

1.5-METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

O trabalho foi dividido nas etapas que se seguem: 

Pesquisa bibliográfica: Compilação de trabalhos do Quadrilátero Ferrífero (QFe), com 

destaque para os estudos sobre o greenstone belt Rio das Velhas e a zona de cisalhamento de São 

Vicente, que foram consultados ao longo de toda dissertação. Reunião e conferência contínua de 

trabalhos sobre descolamento basal, caracterização da geometria e evolução da estrutura, ambientes de 

formação e abordagens geofísicas a fim de elucidar a execução desta dissertação. 

Processamento do banco de dados: Os dados geológicos e geofísicos, essenciais para 

realização do trabalho, são dados gravimétricos levantados por satélites, durante a missão 

Topex/Poseidon, disponibilizados no endereço eletrônico: http://topex.ucsd.edu/cgi-bin/get-data.cg. 

Os dados geológicos, na escala 1:50.000, foram do Projeto Geologia do Quadrilátero Ferrífero - 

Integração e Correção cartográfica em SIG, resultante do projeto de mapeamento geológico pelo 

convênio USGS/DNPM (1952-1969), e a integração ao mapeamento geológico do convenio 

DNPM/CPRM (1992-1996)). Os dados geofísicos dos métodos magnetométricos e radiométricos 

foram concedidos pela CPRM, através do geofísico sênior Antonino Juarez Borges, e integram o 

projeto supracitado e as áreas 2 e 3 do Levantamento Aerogeofísico Programa 2001. Estes dados 

foram recebidos micronivelados na forma de grids. Os dados supracitados foram processados e 

integrados em ambiente GIS com os resultados obtidos sendo checados em campo. 

Confecção de mapas temáticos: Foram gerados mapas temáticos geofísicos para cada 

método (gravimetria, magnetometria e radiometria) com o intuito de melhor caracterizar a área de 

estudos e contribuir para uma melhor compreensão da geologia. Estes mapas foram gerados através do 

software Geosoft Oasis Montaj. Com a finalidade de verificar os condicionantes estruturais em 

profundidade, foram realizadas inversões magnetométricas através da deconvolução de Euler. 

Integração em ambiente SIG: Os mapas geofísicos temáticos gerados no Geosoft foram 

importados para o Arcgis, georreferenciados e interpretados por meio de análise qualitativa. Os perfis 

gerados no Geosoft foram exportados para realização da deconvolução de Euler. Com os perfis 

bidimensionais gerados foi possível realizar a análise quantitativa das respostas. A integração dos 

dados geológicos e geofísicos contribuiu, também, para a caracterização de áreas economicamente 

potenciais. 
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Inversão magnetométrica e gravimétrica através da deconvolução de Euler: A 

deconvolução de Euler foi executada no software livre Euler 2D, da Witwatersrand University, 

seguindo parâmetros determinados a partir de testes da sistemática aplicada. Com a deconvolução 

foram obtidas como output as profundidades médias de topo das fontes magnéticas e gravimétricas. 

Integração de perfis de inversão: Com os perfis de deconvolução e as estimativas de 

profundidades das anomalias magnetométrica e gravimétrica determinadas foram executadas 

interpolações através da krigagem sobre os perfis gravimétricos para visualização da estrutura 

principal em profundidade. Os perfis magnetométricos bidimensionais foram integrados para análise 

das relações entre os dados e a geologia. Esta visualização possibilitou representar a profundidade de 

topo de interfaces gravimétricas, a posição e profundidade das fontes magnéticas. 

A geofísica é uma ferramenta que auxilia as interpretações de inúmeras linhas de pesquisa das 

geociências. Essa ferramenta é um método indireto de observação que pode levar à ambiguidade na 

interpretação. Para reduzir as variáveis que dificultam as conclusões do trabalho foram aplicados três 

métodos distintos nas análises qualitativas (gravimetria, magnetometria e gamaespectometria) e dois 

métodos distintos (gravimetria e magnetometria) aplicados para as análises quantitativas. 

Trabalho de campo: Foram realizados trabalhos de campo para avaliação das respostas das 

inversões em unidades litológicas e estruturas aflorantes. Estas atividades de campo foram realizadas 

em conjunto com alunos de graduação e pós-graduação que atuaram na área. A principal finalidade foi 

a realização de perfis geológico-estruturais perpendiculares ao traço da zona de cisalhamento São 

Vicente (ZCSV) e sobre o volume de rocha da capa da estrutura. Os campos foram divididos em 3 

campanhas principais: (i) Caeté – Sabará –Raposos, onde realizaram-se 4 perfis geotransversais a 

estrutura estudada; (i) Capanema – Capivari – Gandarela, com o levantamento de 1 perfis 

geotransversal a ZCSV e levantamento de pontos nas proximidades da conexão com a zona de 

cisalhamento São Bento, e (iii) Catas Altas – Barão de Cocais – Santa Bárbara, onde foram levantadas 

estações principalmente ao longo da zona de cisalhamento São Bento para esclarecer a sua natureza e 

relação com a ZCSV. 

Os métodos adotados na caracterização estrutural e cinemática de campo partiu da análise da 

relação entre o acamamento ou bandamento composicional (Sb) e a xistosidade (Sn) em um sistema de 

dobramento evoluído por mecanismo de flambagem – deslizamento flexural s.s. Tanner 1989. 

Apoiando nesta mesma técnica puderam ser determinadas as disposições espaciais dos flancos normais 

e inversos (e.g. Ramsay 1967, Loczy & Ladeira 1976, Ramsay & Huber 1987, Twiss & Moores 1992). 

Os elementos da trama da zona de cisalhamento dúctil não coaxial tiveram suas assimetrias estruturais 

e vorticidade caracterizadas segundo o sentido de caimento das lineações de interseção, geradas pelos 

planos Sn[Sb] ou S[C], e dos eixos de dobras (e.g. Passchier & Williams 1996, Xypolias 2010, Sullivan 

2013). 
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Elaboração da dissertação e artigo: Desde a etapa inicial de pesquisa bibliográfica, bem 

como a etapa de integração em ambiente SIG com os perfis bidimensionais de deconvolução de Euler 

gerados, foi possível elaborar a dissertação, artigo e resumos expandidos para eventos nacionais e 

internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

GEOLOGIA REGIONAL 

2.1 -INTRODUÇÃO 

O Quadrilátero Ferrífero (QFe) está localizado no limite meridional do Cráton São Francisco 

(CSF) (Figura 2.1). A geologia observada no QFe, com pacotes rochosos de idades muito diversas 

aflorando lado a lado, é consequência de processos geológicos complexos e superpostos, iniciados 

pela formação de bacias sedimentares antigas que sofreram orogêneses sucessivas tanto no Arqueano 

quando no Proterozóico (Chemale Jr et al. 1991 e 1994, Almeida et al. 2000, Uhlein & Noce 2012). 

Almeida (1977), entendendo os crátons como unidades transitórias, documenta que o CSF teve 

um ancestral, denominado Cráton do Paramirim, estabilizado após o Evento Jequié (2,9 - 2,7Ga) e que 

este paleocráton teria suas margens retrabalhadas durante o Evento Transamazônico e, com menor 

abrangência, novamente no Evento Brasiliano. O CSF seria o resultado do Cráton do Paramirim com 

as acreções do Evento Transamazônico e a ação do Evento Brasiliano.  

Segundo Alkmim & Marshak (1998), Almeida et al. (2000), Teixeira et al. (2000) e Alkmim 

& Martins-Neto (2012), o embasamento do CSF consiste de um núcleo Arqueano e dois segmentos de 

um orógeno Paleoproterozóico. O bloco Arqueano, que corresponde a um segmento do cráton com 

alongamento N-S, é quase inteiramente coberto por unidades sedimentares do Proterozóico e 

Fanerozóico. No extremo sul do cráton, distingue-se uma porção meridional correspondente a um 

cinturão orogênico de direção ENE, o Cinturão Mineiro (Teixeira et al. 1996), desenvolvido no Ciclo 

Transamazônico. Entre este cinturão e a cobertura Bambuí encontra-se preservada e exposta uma 

pequena porção do cinturão externo ao orógeno paleoproterozóico, constituído pelo embasamento 

arqueano poupado dos processos transamazônicos representando um terreno granito-greenstone 

preservado (Figura 2.1) (Uhlein & Noce 2012). O QFe está localizado no domínio de antepaís do 

Cinturão Mineiro (Teixeira et al. 1996). 

O Cinturão Mineiro (Teixeira et al. 1996, Alkmim 2004, Uhlein & Noce 2012) hospeda 

complexos metamórficos basais, unidades supracrustais dos Supergrupos Rio das Velhas e Minas, o 

Grupo Itacolomi, além de um substancial volume de granitóides arqueanos e paleoproterozóico. 



Madeira, T. J. A., 2016 Análise Geofísica e Estrutural da zona de cisalhamento São Vicente, QFe, MG. 

10 

 

 

Figura 2.1: Localização do Quadrilátero Ferrífero (QFe) no contexto geotectônico do Cráton São Francisco 

(CSF), a esquerda, e mapa geológico destacando o QFe nos limites do Cinturão Mineiro, a direita. O polígono 

Belo Horizonte-Itabira-Ouro Preto-Congonhas do Campo é a área do QFe. Há uma contradição entre Alkmim 

(2004) e Uhlein & Noce (2012) quanto a posição do limite do CSF no domínio do QFe (modificado de Almeida 

op cit., Alkmim (2004) e Uhlein & Noce (op cit.). 

 

2.2 -LITOESTRATIGRAFIA 

A litoestratigrafia do Quadrilátero Ferrífero (QFe) foi inicialmente definida pelos 

mapeamentos desenvolvidos durante o convênio Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM / United States Geological Survey – USGS entre os anos de 1946 e 1962, que culminou na 

compilação de Dorr (1969). Com o desenvolvimento da geociência esse trabalho foi e vem sendo 

aprimorado por diversos pesquisadores (Ladeira 1980, Cordani et al. 1980, Marshak & Alkmim 1989, 

Carneiro 1992, Marshak et al. 1992, Chemale Jr et al. 1991, 1992 e 1994, Chauvet et al. 1994, Renger 

et al. 1994, Noce 1995, Endo 1997, Endo & Machado 1998, Alkmim & Marshak 1998, Carneiro et al. 

1998, Zucchetti & Baltazar 1998, Teixeira et al. 2000, Almeida 2004, Endo et al. 2005, Baltazar et al. 

2005, Baltazar & Zucchetti 2007, Alkmim & Martins-Neto 2012, Rossi 2014, Angeli 2015). 

A geologia do QFe envolve rochas Arqueanas, Proterozóicas e coberturas sedimentares 

Cenozóicas. Atualmente, agrupadas em três unidades geológicas principais: os complexos granito-

gnáissicos e o Supergrupo Rio das Velhas, de idade arqueana, e o Supergrupo Minas, com idade 

Paleoproterozóica. Sendo assim, as rochas do QFe encerram testemunhos ou relictos de uma evolução 

marcada pela passagem gradativa de condições de alta mobilidade tectônica da litosfera, típicas do 

Arqueano, para uma condição mais estável e consolidada no Proterozóico (Uhlein & Noce 2012). 
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2.2.1. Complexos Metamórficos 

A maior parte do embasamento no sul do Cráton São Francisco (CSF) é constituída por 

complexos metamórficos, sendo os principais denominados de acordo com a localidade homônima de 

ocorrência como Bação, Belo Horizonte, Caeté, Bonfim, Santa Bárbara e Santa Rita. 

Estes complexos, às vezes presentes na forma dômica, são constituídos por gnaisses 

polideformados, metatonalitos a metagranitos, anfibolitos, rochas meta-ultramáficas, bem como 

pegmatitos formados em fácies anfibolito, gerados preferencialmente nos ciclos Arqueano e 

Transamazônico (Cordani et al. 1980, Carneiro 1992, Noce 1995, Endo 1997). 

Todo componente arqueno que forma o substrato do Cinturão Mineiro, com exceção de 

granitóides juvenis, foi afetado por processos termodinâmicos no curso do Evento Rio das Velhas, 

entre 2,78 - 2,6 Ga (Endo 1997, Endo & Machado 1998, Carneiro et al. 1998, Teixeira et al. 2000). 

 

2.2.2. Supergrupo Rio das Velhas 

O Supergrupo Rio das Velhas (SGRV) é atualmente dividido em três grupos, o Grupo Quebra 

Osso, na sua porção basal, o Grupo Nova Lima, na porção intermediária, e o Grupo Maquiné, 

localizado no topo.  

O Grupo Quebra Ossos (Baltazar et al. 2005) é composto por associação de litofácies 

plutônica-vulcânica, constituída por derrames e soleiras máficas e ultramáficas de fundo oceânico de 

composição toleítica e komatiítica, com intercalações de xistos, filitos carbonosos, turmalinitos e BIFs. 

Ladeira (1980) propôs dividir o Grupo Nova Lima em três unidades (da base para o topo): 

unidade metavulcânica, unidade metassedimentar química e unidade metassedimentar clástica. 

Segundo Baltazar et al. (2005), o Grupo Nova Lima é composto principalmente por xisto verde 

metassedimentar e metavulcânico e filito com intercalações de quartzito, grauvaca, dolomito, talco 

xisto e formação ferrífera. 

O Grupo Maquiné foi dividido nas Formações Palmital (O’Rourke 1957), basal, e Casa Forte 

(Gair 1962), no topo. Segundo Baltazar et al. (2005), a Formação Palmital (Unidade Rio de Pedras) é 

composta de quartzitos, quartzo-sericita xisto e xisto carbonoso representando metaturbiditos 

proximais, e a Formação Casa Forte (Unidades Chica Dona, Jaguará, Córrego do Engenho e 

Capanema) representa uma litofáceis não-marinha, composta por rochas metassedimentares que foram 

interpretadas como depósitos fluvio-aluviais de rios entrelaçados.  
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Em trabalho recente, Baltazar & Zucchetti (2007) propõem uma subdivisão estratigráfica para 

o Supergrupo Rio das Velhas com base em pacotes genéticos, independentemente do seu agrupamento 

litológico, em que cada um deles definem uma estratigrafia e sistema tectônico diferentes. Essa 

abordagem, com suas relações estratigráficas deduzidas a partir de relações de campo e limites 

geocronológicos, resultou no reconhecimento de quatro ciclos deposicionais com vulcanismo ou não 

associado (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2: Subdivisão do greenstone belt Rio das Velhas proposta por Baltazar & Zucchetti (2007) com base 

em pacotes genéticos definidos por distintas estratigrafia e sistema tectônico. Colunas estratigráficas do (a) bloco 

Nova Lima – Caeté, (b) bloco Santa Bárbara e (c) bloco São Bartolomeu. 

 

Os ciclos 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, a unidades inferior, intermediária e superior 

com a Formação Palmital inclusa na última e no topo do Grupo Nova Lima.  
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O ciclo 4 representa a unidade superior, Formação Casa Forte, do Grupo Maquiné. A 

distribuição espacial desses ciclos é controlada por zonas de cisalhamento, a qual justapõe blocos 

tectônicos com características litoestruturais distintas. Este fato impossibilita incorporar toda 

sequência greenstone belt em uma única coluna estratigráfica. Baltazar & Zucchetti (op. cit.) sugerem 

uma subdivisão em três colunas estratigráficas distintas para o greenstone belt com base nos critérios 

supracitados. 

 

2.2.3. Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi 

Sobrepostos aos complexos metamórficos e ao Supergrupo Rio das Velhas encontram-se 

depositados em inconformidade o Supergrupo Minas (SGM) e o Grupo Itacolomi (Figura 2.3). Essa 

sequência sedimentar é estimada em cerca de 8.000m de espessura (Dorr 1969) e acompanhou o 

desenvolvimento de um ciclo de Wilson durante o início do Paleoproterozóico, entre 2,5 – 2,0Ga 

(Alkmim & Marshak, 1998). 

O SGM é constituído predominantemente por sedimentos plataformais, divididos em quatro 

unidades (Dorr 1969, Renger et al. 1994, Alkmim & Marshak 1998, Baltazar et al. 2005), tendo como 

unidades basais quartzitos, filitos, formações ferríferas do tipo Lago Superior e rochas carbonáticas 

(Figura 2.3). 

Da base para o topo, as unidades e suas subdivisões são: 

(i) Grupo Caraça, com a Formação Moeda (metaconglomerados, quartzitos e filitos) e a 

Formação Batatal (filitos, filitos grafitosos, metacherts e itabiritos); 

(ii) Grupo Itabira, com a Formação Cauê (itabiritos, hematita, lentes de xistos e filitos) e a 

Formação Gandarela (dolomitos, filitos dolomíticos e calcários);  

(iii) Grupo Piracicaba, com a Formação Cercadinho (quartzitos, filitos e dolomitos), a 

Formação Fecho do Funil (filitos, filitos dolomíticos e dolomitos), a Formação Taboões (quartzitos) e 

a Formação Barreiro (filitos e filitos grafitosos); 

(iv) Grupo Sabará, uma sequência metavulcanossedimentar, constituído de mica xisto e 

clorita xisto com intercalações de metagrauvaca, quartzito (puro, feldspático e ferruginoso), formações 

ferríferas bandadas e metaconglomerado. Almeida et al. (2002) e Almeida (2004), em revisão 

litoestratigráfica e seguindo sugestões de Barbosa (1968), propõem uma divisão do Grupo Sabará nas 

formações Saramenha (inferior) e Estrada Real (superior). 

O Grupo Itacolomi é composto por metarenitos (aluviais e marinhos) e metaconglomerados 

aluviais e metapelitos subordinados. 
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O Supergrupo Minas e o Grupo Itacolomi foram deformadas e metamorfisadas nas fácies xisto 

verde baixa à anfibolito baixa (Herz 1978). 

 

Figura 2.3: Coluna estratigráfica da sequência de primeira ordem Minas-Itacolomi na região do Quadrilátero 

Ferrífero. (Números marcados com quadrado indicam idade deposicional ou intrusão; números marcados com 

estrela indicam idades de zircões detríticos mais jovens encontrados na unidade) (modificado de Alkmim & 

Martins-Neto 2012). 

 

2.3 -ARCABOUÇO ESTRUTURAL E TECTÔNICO 

2.3.1 - Evolução do pensamento 

 Nos domínios do Quadrilátero Ferrífero (QFe), diversas e controversas são as propostas de 

evolução estrutural e tectônica apresentadas, sobretudo no que tange o desenvolvimento das estruturas 

Transamazônicas. Os principais modelos tectônicos sugeridos para a região são os de Barbosa (1949), 

Guimarães (1951), Pericon & Quèmenèur (1982), Dorr (1969), Ladeira & Viveiros (1984), Marshak & 

Alkmim (1989), Marshak et al. (1992), Chemale Jr et al. (1991, 1992, 1994), Chauvet et al. (1994), 

Corrêa Neto & Baltazar (1995), Endo (1997), Endo & Machado (1998), Alkmim & Marshak (1998), 

Zucchetti & Baltazar (1998), Franco (2003), Almeida (2004), Endo et al. (2005), Baltazar & Zucchetti 

(2007), Rossi (2014) e Angeli (2015). 
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 Ladeira & Viveiros (1984) atribuíram o desenvolvimento de dobras regionais e o arqueamento 

do embasamento a uma tectônica de encurtamento crustal de direção N-S. Chemale Jr et al. (1991, 

1992, 1994), Corrêa Neto & Baltazar (1995), Zucchetti & Baltazar (1998) e Baltazar & Zucchetti 

(2007) atribuíram o desenvolvimento dos megassinclinais e o arqueamento do embasamento a um 

evento extensional durante o Transamazônico (Tabela 2.1). Chauvet et al. (1994) (Tabela 2.2) 

postulam um modelo em que um evento tectono-magmático foi o responsável tanto pelo arqueamento 

dos domos do embasamento quanto pela geração de dobramentos regionais. Endo (1997) e Endo & 

Machado (1998) (Tabela 2.3) atribuem as estruturas a dois eventos transpressivos e dois transtrativos 

intercalados. Ainda, Alkmim & Marshak (1998) (Tabela 2.4), que modificaram e atualizaram a 

proposta de Marshak & Alkmim (1989) e de Marshak et al. (1992), postulam que as estruturas 

transamazônicas foram geradas por um evento compressional, cinturão de dobras e cavalgamento, 

desenvolvido durante o fechamento de uma bacia de margem passiva (<2,125 Ma), e um evento 

subsequente extensional, com colocação de domos do embasamento sobre as rochas supracrustais, 

consequência de um colapso orogênico (2,095 Ma). 

 Seja em cinturões orogênicos antigos ou modernos, ou então também em ambientes 

extensionais, vários autores têm chamado atenção para o caráter tridimensional da deformação, sem 

recorrer obrigatoriamente a modelos deformacionais polifásicos (Tikoff & Teyssier 1994, Jones et al. 

1997, Endo 1997, Dehler & Machado 2006). Os trabalhos de análise cinemática realizados em 

cinturões dobrados de diferentes partes do mundo têm mostrado a predominância de regimes 

transpressivos em regiões sujeitas à convergência obliqua de placas litosféricas, bem como a presença 

deste mesmo tipo de regime em cinturões formados pela convergência frontal de placas litosféricas, 

particularmente na fase final da convergência (e.g. Himalaia e Alpes) (Dehler & Machado op. cit.). A 

relação geométrica entre o vetor de movimento das placas litosféricas atuais com seus limites, 

confirma a predominância de limites entre placas associados a modelos de convergência ou 

divergência obliqua, com os modelos frontais sendo subordinados (Tikoff & Teyssier 1994, Jones et 

al. 1997). Esta constatação, além de reforçar a importância deste tipo de modelo na evolução tectônica 

de cinturões dobrados, mostra a relevância dos mecanismos associados à deformação transpressiva no 

controle de evolução tectônica desses cinturões. 
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Tabela 2.1: Os principais modelos tectônicos (Chemale Jr et al. 1991, 1992, 1994; Zucchetti & Baltazar 1998; 

Baltazar & Zucchetti 2007) para o Quadrilátero Ferrífero que atribuem o arranjo estrutural dos megassinclinais e 

o arqueamento do embasamento a um evento extensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade (Ma) Evento tectônico Fase Regime
Transporte 

tectônico
Estruturas

<130 Extensional
Deriva dos continentes Sul Americano e Africano. Formação de diques básicos e

formação de bacias sedimentares.

D3

Estruturas N-S relativas aos estágios finais das rampas frontais e oblíquas, quando

estas atingiram níveis crutais superiores. Amplificação dos megassinclinais,

mesodobras e microdobras (crenulações) de eixo E-W, clivagem plano-axial

EW/subvertical e falhas transcorrentes. Meso e microdobras com eixo em torno de

N-S, clivagem plano-axial subvertical com caimento para W e E, falhas inversas N-S

e megadobras suaves. 

D2
Estruturas E-W acham-se ligadas à componentes transpressionais dos processos

de reativação e/ou geração de falhas transcorrentes (N60E, N60W e EW). 

D1

Cinturão de dobas e cavalgamento, descolamentos, falhas e rasgamentos (E-W) e

falhas conjugadas (N60W e N60E), zonas de cisalhamento e zonas transcorrentes

conjugadas, foliação milonítica exibindo lineação de estiramento mineral (90-

100/mergulho variável).

1.200-900 Abertura do proto-oceano Brasiliano/Panafricano.

1.700-1.500
Rifteamento mesoproterozóico do cráton São Francisco. Intrusão de diques máficos.

2060-2000
Direção geral 

WNW-ESSE

Desenvolvimento de megazonas de cisalhamento extensional (dúctil-frágil à dúctil)

resultando na elevação dos blocos arqueanos e na formação de sinclinais regionais

interconectados (Serra do Curral, Moeda, Dom Bosco, Santa Rita, Gandarela, João

Monlevade e Itabira). O "Soerguimento Rio das Velhas" resultou do soerguimento

dos núcleos metamórficos que serviram de superfície de deslizamento para a

deformação E-W (Brasiliana).

2.703 -2.060
Fase rifte inicial com extenso depósito plataformal. Deposição do Supergrupo Minas, 

a unidade intermediária (Grupo Itabira) foi depositada ~2.400Ma.

2.780-2.703
Orogênese Rio das 

Velhas

Compressional com 

caráter 

predominantemente 

direcional. 

Deformação dominante do tipo strike-slip que produziu lineação mineral horizontal à

sub-horizontal paralelo à foliação (N-S) vertical. Magmatismo ácido à intermediário

associado com deformação e metamorfismo do Greenstone Belt Rio das Velhas e 

geração das rochas granito-gnáissicas.

>2.880 Extensiona
Início da deposição vulcano-sedimentar do Greenstone Belt Rio das Velhas.

Magmatismo komatiítico e toleiítico.

> 2.920 Compressional
Geração de terrenos granito-gnáissicos com desenvolvimento de um arranjo

estrutural complexo.

Age (Ma) Evento Tectönico Fase Regime
Transporte 

tectônico
Estruturas

650-500 Brasiliano D4

Compressivo, 

cisalhamento 

simples

W

Trend  estrutural N-S, Cavalgamento vergente para W; Dobras isoclinais vergentes 

para W; Foliação milonítica e plano-axial (S4); Lineação de estiramento e mineral 

com caimento na direção ESSE.

2.100-1.900 Transamazônico D3 Extensional ESSE

Nucleação de sinclinais regionais e início da deposição do Supergrupo Minas; 

Elevação de granito-gnáisses do embasamento como núcles de complexos 

metamórficos; Falhas normais ao redor dos complexos

~2.700 Arqueno D2
Compressivo, zona 

de cisalhamento
SW

Trend geral NW. Falhas de cavalgamento NW (030-050/40-60); dobras isoclinais 

apertadas vergente para SW; Foliação plano-axial (S2) 060/35 - foliação milonítica; 

Lineação de estiramento, lineação mineral (060-070/20-30)

2.749-2.670 Arqueano D1

Compressivo, 

cisalhamento 

simples

S

Trend  geral E-W; Falhas de cavalgamento e dobras isoclinais apertadas vergente 

para S , eixo suave com caimento para ENE, dobras flexurais; Foliação plano-axial 

(S1), subparalela ao acamamento (S0=355/65) dobrado; Estiramento na direção do 

mergulho e lineação mineral, lineação de interseção (S0 e S1) paralelo aos eixos de 

dobras.

Extensional
Transamazônico

Zucchetti & Baltazar (1998), Baltazar & Zucchetti (2007)

MODELOS EXTENSIONAIS

Chemale et al. ( 1991, 1992, 1994)

600-500 Brasiliano Compressional E para W
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Tabela 2.2: Modelo tectono-estrutural (Chauvet et al. 1994) para o Quadrilátero Ferrífero que sugere um evento 

tectono-magmático como o responsável tanto pelo arqueamento dos domos do embasamento quanto pela geração 

de dobramentos regionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade (Ma) Evento tectônico Fase Regime
Transporte 

tectônico
Estruturas

Relaxamento

Colapso gravitacional da pilha de nappe com movimento para baixo do hangingwal, 

desenvolvido em fácies xisto verde. Ocorrência de dobras de arrasto em escala

métrica, associada ao desenvolvimento de uma nova lineação mineral. Mineralização

de ouro na região de Ouro Preto com a principal ocorrência associada a veios de

quartzo. De fato, a concentração de ouro pode ter idade sin-brasiliano a brasiliano

tardio, em oposição as visões clássicas de Fleischer & Routhier (1973); Vial (1988),

essa interpretação não exclui a ideia de pre-concentração durante o tectonismo

Transamazônico.

Compressional NW

Grandes cavalgamentos tectônicos com direção WNW. Estiramento e lineação

mineral com orientação E-W à NW-SE e cisalhamento com vergência NW

associado. Desenvolvido em fácies xisto verde alta à anfibolito baixa. Todas rochas

supracrustais e gnaisses foram afetados pelo cavalgamento que desenvolveu sobre

uma superfície previamente dobrada durante o evento Transamazônico (De).

~2.000 Transamazônico De

Arqueamento do embasamento associado com a geração de dobramentos regionais

(anticlinais e sinclinais). Lineação de estiramento com orientação aproximada N-S.

Dobras de arrasto e sombra de pressão assimétrica indicando sentido de movimento

do topo para sul, na porção meridional do Complexo Bação. Desenvolvido em

condições metamórficas de fácies anfibolito. Deformação relacionada a atividade

plutônica e reativação do embasamento Arqueano. Geometria estrutural dominante:

dobras regionais extensas (e.g.  anticlinal Mariana, sinclinal Dom Bosco).

Arqueano
Dominado por crescimento crustal, i.e , formação de crosta ativada por grandes

erupções dos derrames vulcânicos e colocação de granitóides.

Chauvet et al. (1994)

~600 Brasiliano Dm

MODELO TECTONOMAGMÁTICO
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Tabela 2.3: Proposições de evolução tectono-estrutural (Endo 1997, Endo & Machado 1998) para o 

Quadrilátero Ferrífero em que as diversas deformações apresentam um modelo de convergência ou divergência 

obliqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade (Ma) Evento tectônico Fase Regime
Transporte 

tectônico
Estruturas

~500
Orogênese 
Brasiliana II

Transpressiva 
sinistral

N-NW
Clivagens espaçadas e dobras suaves normais E-W; Reativação de
descontinuidades. Geração da falha Furquim com estruturas extensionais. Evento
tardio.

~600
Orogênese 
Brasiliana I

Compressiva 
dextral

W, na região 
leste do 

Quadrilátero 
Ferrífero, e 

NW, na região 
S-SSE;

Reativação de descontinuidades; Dobramentos e redobramentos em escala
subregional a regional e clivagem/xistosidade associada; Constrição e inversão do
Sinclinal Moeda; Falhamentos reversos para W; Cisalhamentos normais pós-
orogênicos para leste e clivagem de crenulação associada com vergência para E.
Dobramentos e cavalgamentos cavalgamentos vergentes para NW, passando para
uma tectônica de embasamento envolvido com transporte W.

1.770-?
Tafrogênese 
Espinhaço

Espinhaço
Falhamentos normais N-S com bloco baixo para E; Reativação de descontinuidades; 
Intrusão de diques de rochas básicas

2.000-1.900
Extensional pós-

orogênica
SE-SSE

Falhamentos normais; Intrusões de enxame de veios de quartzo (e.g. , Passagem de 
Mariana); Reativação de descontinuidades. Colapso orogênico associado aos
descolamentos normais NW-SE.

2.059-2.000
Transpressional 

sinistral com plano 
de fluxo N-S

N-NW
Inversão da aba SE do sinclinal do Curral; Reativação de descontinuidades;
Falhamentos de empurrão; Congestionamento tectônico Curral/Moeda e Moeda/Dom 
Bosco.

2.100-2.059

Fase extensional, 
regime tectônico 
transtracional, 

dextral, com plano 
de fluxo N-S

SE

Formação de megassinclinais e estruturas dômicas; Deposição do GR Itacolomi;

Soerguimento de blocos a W-NW do Quadrilãtero Ferrífero. Zonas de cisalhamento

transcrustais Moeda-Bonfim, Engenho e Água Quente.

2.250-2.100
Transpressivo, 

dextral com plano 
de fluxo N-S.

SW

Dobramentos regionais; Intrusão de granitos Transamazônicos; Reativação de
descontinuidades; Metamorfismo de fácies anfibolito; Possível rotação de blocos:
Barbacena/Ouro Branco. Lineação mineral N20E a N60E com caimentos moderados
para NE. Lineação de estiramento 055/40 com sombra de pressão assimétrica.
Foliação S/C com sentido de cisalhamento para SW. Inversão da bacia Minas e
intensa atividade magmática com colocação de plútons.

2.612 - 
2.560

Rio das 
Velhas III

Transpressional 
dextral

Orogênese Maquiné: Deformação frágil-dúctil; Responsável pela deformação e
colocação de plútons graníticos controlada pela reativação de descontinuidades
prévias. Intrusão dos Granitos Salto do Paraopeba e Itabirito; Regime de deformação
transpressional dextral.

2.658-2.612
Rio das 
Velhas II

Transpressional 
sinistral

Evento de Cisalhamento e Fraturamento Crustal: Superposição plano-paralela de
cisalhamento com deslocamentos sinistrais e nucleação de descontinuidades
crustais de orientações NW-SE e E-W (anti-Riedel-dextral), seguida da intrusão de
diques máficos (2.650Ma). Deformação dúctil; Foliação milonítica N-S, vertical, no
Supergrupo Rio das Velhas; Deposição do Grupo Maquiné.

2.780-2.682
Rio das 
Velhas I

Transpressional 
dextral

Orogênese Rio das Velhas: Magmatismo e metamorfismo do Grupo Nova Lima em
condições de fácies anfibolito. Deformação cisalhante dúctil do Greenstone Belt Rio 
das Velhas; Formação de pontos tríplices da foliação nos quadrantes NW e SE em
torno do Complexo do Bação. Proporcionou a nucleação de fraturas crustais de
direções NE-SW e N-S que possibilitaram a ascensão e alojamento sintectônico de
granitóides. Foliação milonítica vertical no Greenstone Belt Rio das Velhas; Foliação 
milonítica de borda no Complexo do Bação; Intrusão do Tonalito Samambaia,
Anfibolito Candeias e Granito Brumadinho.

~ 2920
Evento Tectono-

termal Pré-Rio das 
Velhas

Evento  
Bonfim

Transcorrente 
sinistral

Plano de fluxo, 
possivelmente, 

N-S

Deformação dúctil; Foliação gnáissica e milonítica vertical no Gnaisse Alto Flores -

Complexo Metamórfico Bonfim.

Plano de fluxo 
N-S com 

componente de 
deslocamento 

direcional

MODELO TRANPRESSIVO E TRANSTRATIVO

Endo (1997), Endo & Machado (1998)

Brasiliano

Orogênese 
Itacolomi

Orogênese 
Minas

Orogênese 
Transamazônica

Jequié
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Tabela 2.4: Modelo tectono-estrutural de Alkmim & Marshak (1998), revisado e atualizado de Marshak & 

Alkmim (1989) e de Marshak et al. (1992), para o Quadrilátero Ferrífero que postula a evolução transamazônica 

com um cinturão de dobras e cavalgamentos e subsequente extensão, com colocação de domos do embasamento 

sobre rochas supracrustais. 

 

 

2.3.2 - Evolução tectono-estrutural para a região do Quadrilátero Ferrífero 

 O principal modelo de evolução estrutural e tectônico para e QFe, adotado para este trabalho, 

se apoia nas proposições de Endo (1997) e Endo & Machado (1998), em que as diversas deformações 

apresentam um modelo de convergência ou divergência obliqua (Tabela 2.3). 

 Os primeiros núcleos continentais, na porção meridional do Cráton São Francisco (CSF), 

formaram-se durante o Paleo-Mesoarqueano. No Complexo de Campo Belo foram datadas rochas 

gnáissicas que se formaram no intervalo de 3,4 - 3,3 Ga (Teixeira et al. 1998). No Complexo Santa 

Bárbara, idades diretas de 3,212 – 3,210 Ma registam o estágio inicial de formação de um núcleo de 

crosta por adição magmática de rochas félsicas juvenis (Lana et al. 2013). 

Idade (Ma)
Evento 

Tectônico
Fase Regime

Transport

e 

tectônico

Estruturas

700-450 Brasiliano D2 Compressional E

Cinturões de calvalgamento que reativaram e obliteraram estruturas mais antigas.

Representa umas das várias colisões orogênicas que levou ao final de colagem do

Gondwana. Resultou em reativação de zonas de cisalhamento, com trend W, nas

bordas dos domos como falhas transcorrentes.Geração de dobras regioinais e

tramas associadas.

1.750 à 

1.000-900

Rifte Espinhaço 

/ Tafrogênese 

Estateriana

De Extensão

Formação da bacia rifte Espinhaço no nordeste do Quadrilátero Ferrífero, juntamente

com intrusão de diques de diabásio. Gerou uma grande bacia ensiálica no leste do

cráton São Francisco. Representa a continuação do colapso orogênico ou um

evento completamente separado. Não se sabe se a reativação de estruturas

extensionais e a reativação de domos no Quadrilátero Ferrífero ocorrem

contemporaneo ao rifteamento Espinhaço.

? - 2.095 Dc Extensão

Colapso orogênico resultando em uma nova província domos e quilhas, que reativou

e cortou o terreno domos e quilhas Arqueano. Colocação de domos do

embasamento contra rochas supracrustais, que afundaram na nova quilha entre os

domos do embasamento. Geração de bacias intermontana que foram preenchidas

pela deposição de sedimentos do Grupo Itacolomi.

2.125 - ? D1 Compressional NW

Cinturão de dobras e cavalgamento (NE-SW), sem envolvimento do embasamento

no antepaís, resultando no desenvolvimento de cavalgamento direcional, zonas de

cisalhamento (mergulhando para SE), dobras sinclinais e anticlinais de escala

regional (NE-SW), bem como dobras parasíticas de segunda ordem. Espessou as

sequências do Supergrupo Rio das Velhas e Supergrupo Minas. Não gerou uma

forte foliação. Ocorreu logo depois da deposição do Grupo Sabará (~2.125Ma). A

falta de grandes volumes de granitóides de idade Transamazônica, no sudeste do

Quadrilátero Ferrífero, sugere que o evento represente a colisão de um arco de ilha.

2.600-2.400 Extensional

O leste e sudeste do Quadrilátero Ferrífero envolveram em uma bacia ensiálica ou de 

margem-passiva. A região do Quadrilátero Ferrífero tornou-se a porção da plataforma-

continental dessa bacia. O início da bacia representa um evento extensional.

2.700-2.600

Plutonismo intermediário nas rochas supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas

gerando um clássico terreno granito-greenstone belt Arqueano, com domos de

granito cercado pelas quilhas do greenstone .

2.800-2.700

Fragmentos de crusta continental preservados servindo de embasamento. O

Greenstone Belt Rio das Velhas e sucessões sedimentares ou foram depositadas

ou colocadas por falhamento, talvés em um ambiente de margem convergente

(Teixeira et al.  1996).

> 3.200 Geração de um terreno granito-greenstone Arqueano. 

Alkmim & Marshalk (1998)

MODELO COMPRESSIONAL E EXTENSIONAL

Orogêno 

Transamazônico
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 Durante o Mesoarqueano, quando havia uma crosta fina consolidada e um alto fluxo 

geotérmico instalado, bacias vulcanossedimentares como o greenstone belt Rio das Velhas se 

formaram. Endo (1997) caracteriza um evento tectono-termal para essa Era, ca 2,920 Ma - U/Pb em 

zircão (Carneiro 1992), denominado evento Bonfim. Essa deformação apresenta registro de natureza 

transcorrente sinistral e dúctil, com plano de fluxo N-S. Estudos de isótopos de Pb em depósitos de 

ouro do tipo lode indicam que o principal episódio de mineralização ocorreu em cerca de 2,8 – 2,7 Ga 

(Noce et al. 2007). 

Na tentativa de estabelecerem o período e os processos envolvidos na estabilização da porção 

sul do CSF, Romano et al. (2013) registram evidências de um longo período (~50 Ma) de magmatismo 

potássico fundindo granitoides TTG mais antigo (e.g. complexos granito-gnáissico Belo Horizonte e 

Bonfim) durante o Neoarqueano (2,750-2,700 Ma, U/Pb). 

 Coevo e subsequente a estabilização da região do QFe, Endo (1997) caracteriza um evento 

tectônico e magmático Neoarqueano, denominado evento Jequié, compreendido por três fases 

deformacionais: Rio das Velhas I (RVI) com 2,780 - 2,682 Ma; Rio das Velhas II (RVII) com 2,658 – 

2,612 Ma e Rio das Velhas III (RVIII) com 2,612 – 2,560 Ma. Todas as fases deformacionais dessa 

Era se caracterizam por plano de fluxo N-S e componente de deslocamento direcional. Cada uma 

dessas fases é descrita abaixo: 

(i) RVI, ou Orogênese Rio das Velhas, apresenta componente deformacional transpressional 

dextral com deformação cisalhante dúctil do greenstone belt, gerou uma foliação milonítica vertical. 

Este evento ainda proporcionou a nucleação de fraturas crustais de direções NE-SW e N-S que 

possibilitaram a ascensão e alojamento sintectônico de granitóides; 

(ii) a fase RVII, marcada pela deposição do Grupo Maquiné, representa um evento de 

cisalhamento e faturamento crustal (NW-SE e E-W – anti-Riedel-dextral), e é registrado pela 

superposição plano-paralela de cisalhamento transpressional, com deslocamentos sinistrais, e 

nucleação de descontinuidades crustais, de orientação NW-SE e E-W, seguida da intrusão de diques 

máficos (2,650 Ma). Essa deformação registra natureza dúctil com foliação milonítica N-S/vertical no 

greenstone belt Rio das Velhas; 

(iii) a fase final do evento Neoarqueano, RVIII ou orogênese Maquiné, foi caracterizada pela 

colocação de plútons graníticos, controlada pela reativação de descontinuidades prévias, e pela 

deformação frágil-dúctil. 

Para a Era Paleoproterozóica, durante os Períodos Riaciano e Orosiriano, Endo (op cit.) 

reconhece um evento tectônico, denominado Transamazônico, compreendido em duas fases principais 

com componente de deformação direcional e plano de fluxo N-S. A orogênese Minas (2,250 – 2,059 

Ma) e a orogênese Itacolomi (2,059 – 1,900 Ma). 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 75, 186p. 

21 
 

O primeiro estágio da orogênese Minas (2,250 – 2,100 Ma) registra deformação transpressiva 

dextral, com vetor tectônico dirigido para SW, caracterizado pela inversão da bacia Minas e intensa 

atividade magmática, com colocação de plútons. Essa fase foi responsável por dobramentos regionais, 

intrusão de granitos e reativação de descontinuidades com metamorfismo em fácies anfibolito. A 

segunda fase da orogênese Minas (2,100 – 2,059 Ma), com componentes de deformação transtracional 

dextral e com vetor tectônico dirigido para SE, apresenta como registro a formação de megassinclinais 

e estruturas dômicas (serra do Curral, Moeda, Dom Bosco, Santa Rita, Gandarela, João Monlevade e 

Itabira) tal como definido por Chamale Jr et al. (1991, 1992, 1994) e Marshak et al. (1992). As 

principais estruturas dessa fase são o soerguimento de blocos a W-NW do QFe e a formação de 

megazonas de cisalhamento transcrustais (Moeda-Bonfim, Engenho e Água Quente), ainda é dessa 

fase a deposição do Grupo Itacolomi. 

A orogênese Itacolomi, subsequente a orogênese Minas, compreende dois estágios distintos 

(2,059 – 2,000 Ma e 2,000 – 1,900 Ma) sendo o primeiro caracterizado por transpressão sinistral, com 

plano de fluxo N-S, e o segundo por um regime de extensão pós-orogênica. O primeiro estágio, com 

vetor tectônico dirigido para N-NW, foi responsável pela inversão da aba SE do sinclinal do Curral, 

pela reativação de descontinuidades, por falhas de cavalgamento e pelo congestionamento tectônico 

Curral/Moeda e Moeda/Dom Bosco. O segundo estágio, com vetor tectônico dirigido para SSE, gerou 

falhamentos normais, intrusão de enxame de veios de quartzo (e.g. Passagem de Mariana) e reativação 

de descontinuidades. O estágio de colapso orogênico é associado aos descolamentos normais NW-SE. 

O Período Estateriano (ca 1,770 Ma) é caracterizado por regime extensional, com falhamentos 

normais (N-S) com bloco baixo para E, pela reativação de descontinuidades e pela intrusão de diques 

de rochas básicas no NE do QFe (Endo op cit.). Este evento é conhecido como Tafrogênese 

Espinhaço\Estateriana (e.g. Brito Neves et al. 1995). 

A deformação do Neoproterozóico Superior, conhecida como evento Brasiliano, apresenta 

domínio deformacional mais intenso a leste do QFe e, progressivamente, menos intenso em direção ao 

oeste. Endo (1997) propõem para esta orogênese duas fases transpressivas, sendo a primeira 

(Brasiliana I, ~600 Ma) dextral e a segunda fase (Brasiliano II, ~500 Ma) sinistral.  

A orogênese Brasiliana I registra transporte tectônico para W, na região E do QFe, e para NW, 

na região S-SE. A primeira fase reativou descontinuidades, gerou dobramentos e redobramentos em 

escala sub-regional a regional e clivagem/xistosidade associada. Foi ainda responsável pela constrição 

e inversão do sinclinal Moeda, por falhamentos reversos para W, por cisalhamentos normais pós-

orogênicos para E e pela clivagem de crenulação associada com vergência, também, para E. 

A orogênese Brasiliana II, de vetor tectônico regional orientado no sentido NNW, é marcado 

pela clivagem espaçada E-W, dobras suaves e normais (E-W), pela reativação de descontinuidades e 

geração da falha Furquim, com estruturas extensionais de um evento tardio. 
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2.4 -ZONA DE CISALHAMENTO SÃO VICENTE 

Dentre as diversas estruturas regionais, de caráter descontínuo, na forma de zonas de 

cisalhamento que ocorrem no QFe, duas merecem destaque, as zonas de cisalhamento São Vicente 

(ZCSV) e Tapera (ZCT) (Araújo 2001). Tais estruturas estendem-se por aproximadamente 60 e 10 km, 

respectivamente, na direção NW e destacam-se pelas importantes ocorrências auríferas alinhadas ao 

longo de seus traços estruturais (e.g. Tapera, Paciência, São Vicente e Bahú). Associadas às 

extremidades dessas estruturas ocorrem os dois mais importantes distritos mineiros do QFe, os 

distritos de Nova Lima e Passagem de Mariana. 

Gair (1962) E Dorr (1969) interpretam a ZCSV como uma falha de empurrão cega, com traço 

curvo e não aflorante, que acompanha paralelamente o trend do Arqueamento Rio das Velhas, 

considerada pelos autores a estrutura mestra do QFe. Posteriormente, Scarpelli (1991) e Baltazar et al. 

(1993) interpretam a estrutura como uma zona de cisalhamento com cinemática direcional, sinistral e 

representando uma importante descontinuidade crustal e lócus de expressiva mineralização aurífera. 

Zucchetti & Baltazar (1998) apresenta a ZCSV, no mapa geológico do Projeto Rio das Velhas, como 

falha de empurrão. Endo (1997) define a ZCT como uma zona de cisalhamento dúctil, com cinemática 

direcional sinistral, aproximadamente paralela à ZCSV, mantendo distância lateral média de 1,5 km. 

Associada a esta estrutura, desenvolveu-se foliação anastomosada vertical, que recorta a foliação 

neoarqueana N-S, preservada no interior do Anticlinal de Mariana. 

Segundo Araújo (2001) a evolução destas duas zonas de cisalhamento, que possivelmente 

fizeram parte de um mesmo sistema tectônico no Neoarqueano, não está estabelecida de forma clara. 

Para Araújo (op cit.) a ZCSV foi reativada durante a geração da zona de cisalhamento Fundão, ainda 

no Transamazônico em 2,1 Ga, enquanto a ZCT, que trunca as estruturas neoarqueanas N-S, foi 

preservada dessa deformação. Evidências estruturais mostram que essa deformação está associada ao 

transporte tectônico de unidades rochosas de SE para NW através de falhas de empurrão, direcionais e 

cavalgamentos, a mineralização é mais nova que 2,09 Ga e estaria associada a uma fase compressiva 

do ciclo Transamazônico que afetou a região, provavelmente durante a inversão da Bacia Minas 

(Alkmim & Marshak 1998). 

 

2.5 -DIVISÃO DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO EM DOMÍNIOS 

O estudo integrado de dados estruturais, petrográficos, petrológicos e de caracterização de 

campo do greenstone belt Rio das Velhas mostra que as unidades estão distribuídas segundo quatro 

grandes domínios litoestruturais, caracterizado por colunas estratigráficas distintas (Zucchetti & 

Baltazar 1998). Em vista disso, foi proposta, em caráter preliminar, a subdivisão da área de exposição 

do greenstone dentro do Quadrilátero Ferrífero (QFe) em quatro blocos tectônicos (Figura 2.4), a 
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saber: Bloco São Bartolomeu, na porção sul do QFe  em torno do Complexo do Bação, separado do 

Bloco Nova Lima, ao norte, pela falha Bem-Te-Vi e do Bloco Caeté, a leste, pela falha de São 

Vicente; o Bloco Santa Bárbara no extremo leste; o Bloco Nova Lima, separado do bloco Caeté, a 

leste, pela falha de São Vicente; e o Bloco Caeté na porção central do QFe. 

 

Figura 2.4: Na subdivisão estratigráfica do greenstone belt Rio das Velhas as unidades foram agrupadas em 

compartimentações tectônicas, denominados de: Nova Lima, Caeté, Santa Bárbara e São Bartolomeu, retratando 

ambientes petrogenéticos distintos (modificado de Zucchetti & Baltazar 1998). 

 

 Baltazar & Zucchetti (2007) apresentam a divisão do greenstone belt em três blocos tectônicos 

(Figura 2.5), são eles o bloco Nova Lima – Caeté, bloco Santa Bárbara e o bloco São Bartolomeu. O 

bloco Nova Lima, no setor norte da área, é separado do bloco São Bartolomeu, localizado no setor sul, 

pelo sistema de cavalgamento Bem-Ti-Vi e pela zona de cisalhamento São Vicente. O bloco Santa 

Bárbara, no setor leste da área, é separado do bloco Nova Lima – Caeté, a oeste, pela falha de 

cavalgamento Fundão. As rochas do greenstone belt Rio das Velhas foram afetadas em metamorfismo 

de fácies xisto verde nos blocos Nova Lima – Caeté e Santa Bárbara, e atingiu a fácies anfibolito no 

bloco São Bartolomeu. 
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Figura 2.5: Na subdivisão estratigráfica do greenstone belt Rio das Velhas as unidades foram agrupadas em 

compartimentações tectônicas retratando ambientes petrogenéticos distintos (Baltazar & Zucchetti 2007). 

 

 Zucchetti & Baltazar (1998) salientam o caráter intrínseco do Bloco São Bartolomeu, que se 

distingue dos demais não só pelo seu grau metamórfico, mais alto, mas também pela natureza de sua 

sedimentação, onde dominam metagrauvacas com frequentes intercalações de rochas carbonáticas, 

calcissilicáticas e metamargas, além de anfibolitos, possivelmente, paraderivados. Ainda, nota-se a 

ausência (ou não registro) de vulcanismo básico-ultrabásico, comum nos demais blocos do greenstone 

belt Rio das Velhas. Os litotipos do Bloco São Bartolomeu mostram contribuição de fonte granítica 

nos metassedimentos, além da fonte vulcanogênica detectada nos demais blocos, interpretada a partir 

da assinatura geoquímica. Metaconglomerados intercalados nas metagrauvacas da Unidade Catarina 

Mendes contém seixos de gnaisse trondhjemítico e metadacito. Embora as unidades litológicas 

constantes deste bloco tenham sido referenciadas ao greenstone belt Rio das Velhas, Zucchetti & 

Baltazar (1998) sugerem que trabalhos mais detalhados poderão excluí-lo do mesmo, relacionando-o a 

uma outra bacia de sedimentação correlacionável a sequências similares ocorrentes ao sul do QFe, na 

região de Conselheiro Lafaiete. 
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 O QFe foi, e é ainda hoje, palco de inúmeras discussões a respeito da sua evolução tectônica, 

especialmente devida à complexidade do seu arcabouço estrutural (Almeida 2004). Os primeiros 

autores a proporem um modelo de evolução, para o QFe, envolvendo uma tectônica de falhamentos e 

dobramentos foram Barbosa (1949) e Pericon & Quemenèur (1982). Barbosa (op cit.), a partir de 

evidências da existência de estruturas em nappes na região de Congonhas do Campo, propôs o modelo 

para explicar as enormes espessuras aparentes das unidades do Supergrupo Minas e afloramentos com 

repetições numerosas das unidades deste grupo. A ocorrência de dobras isoclinais vergentes para SW e 

inversões estratigráficas registradas em vários locais, e.g. serras de Ouro Branco e do Pires (Figura 

2.6), permitiram Barbosa (op cit.) interpretar as estruturas como nappes. Nappes podem ser 

classificadas tanto do ponto de vista geométrico quanto composicional (Almeida 2004). Pericon & 

Quemenèur (op cit.) sugeriram, em análise estratigráfica-estrutural na porção central do Sinclinal Dom 

Bosco, a atuação de grandes cavalgamentos com planos de descontinuidades próximos da horizontal, 

lembrando verdadeiras nappes de cobertura. 

 

Figura 2.6: Seções geológicas propostas por Barbosa (1949) para a serra de Ouro Branco (A) e serra do Pires 

(B) (Almeida 2004). 
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 Almeida et al. (2002, 2003, 2005) e Almeida (2004), em avaliação de dados estratigráficos e 

de geologia estrutural (análise geométrica e cinemática) indicaram a atuação de um importante evento 

tectono-metamórfico para o sul do QFe. Este evento, denominado Minas, é registrado por duas fases 

de dobramento sucessivas e coaxiais (Figura 2.7), desenvolvidas sob condições metamórficas de fácies 

xisto verde. Na primeira fase foram geradas dobras recumbentes de escala regional, que promoveram o 

deslocamento das unidades do Supergrupo Minas da área fonte. Esta fase é materializada pelas nappes 

de carregamento Ouro Preto e Ouro Branco (Figura 2.8), associadas a uma xistosidade (S1) penetrativa 

e plano-paralela ao acamamento. A superfície de descolamento da Nappe Ouro Preto se coalesce com 

a superfície da Nappe Ouro Branco, cujo traço comum se configura na falha do Engenho. 

 

Figura 2.7: A evolução tectono-estrutural do evento Minas para o limite sul do Quadrilátero Ferrífero 

(modificado de Almeida 2004). 

 

Na segunda fase do evento Minas (Figura 2.7) ocorreu o redobramento das nappes e a 

nucleação da xistosidade plano-axial (S2) penetrativa e oblíqua ao acamamento (Almeida et al. 2005). 

A polaridade tectônica destas dobras é para SW. A relação S0XS2 forma uma proeminente lineação de 

interseção com caimento para ESE, invariavelmente paralela às lineações minerais e de alongamento 

de seixos. As charneiras dessas dobras apresentam caimento moderado para ESE, paralelas às 

lineações de interseção, mineral e de alongamento. Esse conjunto de características permite classificar 

a lineação mineral como sendo uma lineação do tipo-b. A mesma descrita por Franco (2003),  Franco 

& Endo (2004) e Angeli (2015) ao interpretarem o paralelismo da trama linear no sinclinal Ouro Fino, 

porção central do QFe. Estes autores imputam o paralelismo da lineação mineral com os eixos de 
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dobra a um mecanismo associado ao desenvolvimento de tramas lineares em zonas de charneiras de 

dobras (tectonito tipo-b).  

 Tal lineação tem sido interpretada, por todos que estudaram o QFe (e.g. Guild 1957, Dorr 

1969, Endo 1987, Chemale Jr et al. 1992, Marshak & Alkmim 1989, Fonseca 1990, Trzaskos-Lipski 

2001, dentre outros apud Almeida 2004), como sendo um tectonito do tipo-a associado a um evento 

tectônico de dobramentos e falhamentos com vergência e transporte dirigidos para W. 

 

Figura 2.8: Figura esquemática do sinclinal Dom Bosco mostrando parte dos flancos invertidos das nappes Ouro 

Preto e Ouro Branco e as superfícies de descolamento basal (Almeida 2004). 

 

A Nappe Ouro Preto está representada pelo seu flanco inverso com sucessão estratigráfica que 

engloba os grupos Itabira, Piracicaba e Sabará, em posição invertida (Figura 2.8 e 3.22). A Nappe 

Ouro Branco está representada pela sequência de metarenitos da serra de Ouro Branco e por rochas do 

Supergrupo Rio das Velhas, sobrepostas. Ao longo de toda a serra observam-se nos metarenitos 

relações de ortogonalidade entre o acamamento e a xistosidade, além de estratificações cruzadas 

indicativas de sequência invertida. Esta nappe, sotoposta à Nappe Ouro Preto, possui geometria em 

forma de pods, que em conjunto irá constituir um arranjo imbricado de nappes com vergência para sul 

(Almeida et al. 2002). Almeida (op cit.) obteve resultados que conduzem à interpretação de que 

associações de dobras isoclinais recumbentes de grandes dimensões, relacionadas a uma tectônica 

compressiva com vetor tectônico de direção N-S, não seja um fenômeno incomum no QFe. 
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 Endo et al. (2005) apresentam um modelo para a região noroeste do QFe em que os elementos 

tectono-estratigráficos articulam-se por meio de uma tectônica de nappes com vergência para N-NE 

onde as unidades do Supergrupo Rio das Velhas (s.s. Dor 1969), ocupam o núcleo de uma megadobra 

recumbente alóctone denominada Nappe Curral (Figura 2.9). O transporte da nappe Curral se deu 

sobre uma superfície de descolamento basal, o traço desta superfície acompanha o contato do Gnaisse 

Bonfim com as rochas supracrustais. O flanco inverso da nappe corresponde toda sequencia Minas/Rio 

das Velhas que se dispõe na serra do Curral e o flanco normal, que se encontra redobrado, se estende 

para sul formando o sinclinal Moeda.  A zona de charneira compreende a junção Curral Moeda 

complexamente estrangulado pelo envolvimento do Gnaisse Souza Noschese no núcleo da nappe, indo 

constituir a anticlinal Curral-Bonfim (Figura 2.10). A Nappe Curral é mais antiga e é superposta pela 

nappe Ouro Preto (Almeida 2004), ambas formando o sistema de nappes do QFe (Fig 1.2). 

 

Figura 2.9: Seções modelo da nappe Curral: A- meridiano S. Itatiaiaçu; B- meridiano S. Três Irmãos; C- 

meridiano Ravena; D- EW Bonfim; V- vergência; ST- Topografia atual (Endo et al. 2005). 
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Figura 2.10: Mapa geológico simplificado da região da Serra do Curral. CB- Complexo Bação, CBf – 

Complexo Bonfim, CBH – Complexo Belo Horizonte. FC – Falha Curral, FMC – Falha Mário Campos, ACB – 

Anticlinal Curral-Bonfim, SM – Sinclinal Mangabeiras, BH – Belo Horizonte (modificado de Endo et al. 2005). 

 

2.6 -APLICAÇÃO DE GEOFÍSICA NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

Levantamentos geofísicos aéreos no Brasil eram raros antes da década de 70. Nesta década e 

nos primeiros anos da de 80, uma série de levantamentos aerogeofísicos foram realizados pelo DNPM, 

através da CPRM, cobrindo grandes áreas do País e trazendo enormes contribuições para a 

compreensão do arcabouço geológico-tectônico das áreas levantadas e de seu potencial mineral. 

No início dos anos 70 a Companhia Vale do Rio Doce, entusiasmada com os resultados das 

pesquisas geológicas no Quadrilátero Ferrífero levantadas a efeito pelo USGS, com o apoio e 

patrocínio do DNPM, iniciou a aplicação da geofísica em suas pesquisas minerais (Martins 2009). 

Desde então, a geofísica vem se mostrando uma ferramenta cada vez mais eficaz no estudo de 

estruturas e na prospecção mineral, se consolidando como principal ferramenta no estudo de áreas com 

conhecimento geológico já consolidado em superfície e que necessitam de informações em 

subsuperfície. 

Blitzkow et al. (1979) e Pinto et al. (2007) aplicaram gravimetria no estudo de estruturas 

crustais na região do QFe. Padilha (1982) implementou uma metodologia para a interpretação de 

dados magnéticos com aplicação à dados do QFE. Tavares (1998), Rolim (2001) e Silva et al. (2003) 

analisaram respostas geofísicas para o entendimento e identificação de áreas potencialmente 

favoráveis à mineralização aurífera. Na última década, diversas tem sido as aplicações geofísicas, de 

diferentes métodos, com a finalidade de incrementar o conhecimento geológico no Quadrilátero 

Ferrífero (e.g. Oliveira 2005, Teixeira et al.2006, Madeira et al. 2012a,b, Inachvili 2014, Madeira et 

al. 2015, entre tantos outros). 
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CAPÍTULO 3 

DESCOLAMENTO BASAL 

3.1-HISTÓRICO 

O conceito de descolamento basal foi originalmente empregado pelo geólogo suíço Maurice 

Lugeon em 1900 para descrever massas sedimentares que se desprenderam (se sont décollées) umas 

das outras no momento do dobramento alpino. Lugeon cita os montes Bauges e Joly como exemplos 

de uma dobra recumbente mais jovem em direção ao embasamento dobrado na vertical. 

O geólogo suíço August Buxtorf, em 1907, utilizou o termo alemão Abscherung para 

descrever a estrutura de descolamento. Neste mesmo ano, o geólogo francês Gustave Émile Haug 

utilizou o termo décollement para definir o descolamento ao longo de uma discordância durante o 

dobramento. 

O termo detachment (descolamento) foi adotado por geólogos estadunidenses (e.g. Hake et. al. 

1940, 1942) no mesmo sentido aplicado tanto por Lugeon quanto por Haug. Este termo é também 

utilizado como sinônimo de detachment fault, e a maior parte dos conceitos modernos de detachment 

folding remontam a seção clássica de Buxtorf em 1916 no monte Jura suíço (Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Na primeira figura, perfil de 

Grenchenberg proposto por Buxtorf (1916) 

apud Goguel (1952). Abaixo, a evolução 

cinemática proposta por Buxtorf, em que é 

considerada apenas a evolução da dobra da 

direita. O autor considera uma falha inicial 

plana, portanto toda tendência de 

verticalização do plano é o resultado de um 

dobramento tardio. Uma alternativa é 

interpretar a estrutura como uma dobra com 

falha curva em um sistema patamar-rampa-

patamar original. Porém, um segundo 

dobramento mais tardio seria necessário para 

verticalizar a rampa (modificado de Buxtorf 

1916 apud Goguel 1952). 
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Na década de 1970 os estudos de descolamento focaram cavalgamento de nappes e na década 

seguinte (1980s) tiveram início os estudos relacionados a mecanismos de ascensão e extensão (Li et al. 

2008). Wernicke (1981) sugeriu o conceito de orógeno extensional e nappe extensional na Província 

oeste estadunidense de Basin-Range, indicando que o descolamento extensional clássico desenvolveu-

se ao longo de falha normal de baixo ângulo (Figura 3.2).  Ma & Suo (1984) apresentam um clássico 

deslizamento gravitacional (nappe de deslizamento extensional) no estudo de estruturas 

deformacionais de Songshan Mountain, na Província chinesa de Henan (Figura 3.3). 

 

Figura 3.2: Modelo de extensão litosférica continental proposto por Wernicke (1981), primeiramente proposto 

para a província de Basin & Range no oeste dos E.U.A. (modificado de Lister et al. 1986). 

 

Figura 3.3: Simulação experimental de espalhamento gravitacional. Note que a maior parte do espalhamento 

ocorre pelo fluxo da porção superior, ao passo que a porção basal apresenta pouco ou nenhum movimento. A 

mudança na altura e no comprimento na direção de cisalhamento (horizontal) revela um componente de 

cisalhamento puro. A deformação se dá, portanto, por cisalhamento subsimples. (Fossen 2010). 
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Nas últimas décadas, com o avanço da geofísica, os estudos de descolamento basal e estruturas 

profundas correlatas foram estimulados e impulsionados. Seguin (1982) utilizou dados de 

aeromagnetometria, gravimetria e sísmica para complementar caracterizações geológicas 

bidimensionais existentes no cinturão Appalachiano da região de Quebec e para subsequente obtenção 

de imagens adicionais tridimensionais. Com a aplicação da sísmica de reflexão Childs et al. (1995) 

estudaram o desenvolvimento de sistemas de falhas normais utilizando variações 2D e 3D no conjunto 

de dados, e Rowan (1997) estudou a geometria tridimensional e a evolução de dobras contracionais no 

Golfo do México. Utilizando-se de dados gravimétricos e magnetométricos, Yutsis et al. (2011) 

caracterizaram a junção de duas províncias tectono-estruturais distintas no nordeste do México. 

 

3.2-DESCOLAMENTO 

 O termo descolamento, simploriamente, pode ser entendido como um destacamento ao longo 

de uma superfície estratigráfica como resultado de deformação (Dennis 1967). 

 

3.2.1 - Definição e Descrição Genética 

 A estrutura de descolamento é uma estrutura de deformação por cisalhamento simples 

resultante da alta viscosidade relativa entre duas camadas de rocha deslizando e deslocando-se ao 

longo de uma superfície de baixa viscosidade (Zeng & Caos 1994, Li et al. 2008, 2009). A superfície 

de descolamento é um estrato com baixa resistência e forte deformação, essa estrutura não está 

relacionada com regime tectônico, profundidade ou escala. 

 A estrutura de descolamento é composta por três partes principais (Li et al. 2008). Da base 

para o topo desenvolve o sistema subjacente (footwall), a zona de descolamento principal e o sistema 

de deslizamento (hanging wall). 

• O sistema de deslizamento é o hanging wall da estrutura de descolamento, deslizando 

totalmente sobre a principal zona de descolamento com estilo único de deformação. 

• A principal superfície de deslizamento é paralela ou oblíqua ao footwall e ao hanging wall 

(Li et al. 2008). O próprio sistema de deslizamento é composto por sistemas de 

deslizamentos secundários. 

• O sistema subjacente (footwall) é o sistema de rocha abaixo da principal zona de 

deslizamento com deformação relativamente simples (Li et al. 2007, 2008). 
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A zona de descolamento principal é uma zona de deformação frágil pouco profunda ou uma 

zona de deformação de falha dúctil (superficial) entre o hanging wall e o footwall e é composto por 

rochas incompetentes ou de baixa viscosidade. As rochas incompetentes apresentam características de 

baixas magnitudes de densidade, de compressibilidade volumétrica, de velocidade de ondas elásticas, 

de resistência à tração, de resistência ao cisalhamento, do modulo de Young, do modulo de 

cisalhamento e pequeno ângulo de atrito interno com registro de elevada magnitude de deformação. 

 

3.2.2 - Condições de Formação e Mecanismos de Geração 

 A formação de estruturas de descolamento é principalmente relacionada a superfície de 

descontinuidades, litologia da rocha e às condições paleogeotermais (Li et al. 2008). A superfície de 

descontinuidade é a condição mais importante; estratos com diferentes litologias ou assembleia de 

estratos produzem uma deformação tectônica desigual, apresentando desenvolvimento e estilo 

tectônico diferenciado; a temperatura e o fluxo de calor geotérmico afetam a profundidade da zona de 

transição frágil/dúctil controlando a formação e distribuição da estrutura de descolamento. Essas 

condições, isoladas ou em conjunto, têm alta relação com a geração das estruturas de descolamento. 

Tanto as estruturas de descolamento geradas em sistemas compressivos (nappe de 

cavalgamento, Figura 3.4) quanto as estruturas de descolamento geradas em sistemas extensionais 

levam a sobreposição ou a omissão de estratos. O deslizamento de nappe (Figura 3.3) leva a omissão 

de estratos no cinturão do pós-país e sobreposição no cinturão frontal (Ma & Suo 1984, Li et al. 2007), 

ocorrem mais facilmente em estratos com alto ângulo de mergulho. Na bacia de antepaís as falhas 

propagam dobras, dobras de falha curva e duplex que são desenvolvidas por falha de empurrão, de 

geometria em escada por causa da compressão (Jia et al. 2005), levando à sobreposição de estratos. 

Os diferentes sistemas mostram diferentes estilos estruturais devido aos diferentes 

mecanismos (Li et al. 2008). Com base na relação geométrica entre falhas de cavalgamento e falhas 

normais e devido ao movimento de placas, os sistemas compressionais e extensionais mostram-se 

controlados por zonas de cisalhamento entre a litosfera profunda e o manto, com os planos de 

descolamento apresentando diferentes profundidades (Bigi et al. 2002). Seguindo essa cinemática, o 

descolamento basal de um prisma acrescionário é localizado em níveis pouco profundos (crosta 

superior), enquanto o descolamento de um cinturão extensional localiza-se na base da crosta, no 

hanging wall da subducção (Bigi et al. op cit.). 
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Figura 3.4: A evolução de dobra recumbentes à dobra de nappes e cavalgamento de escamas. Esboço posterior a 

Heim A. 1919, Geologie der Schweiz Tauchnitz, Leipzig, 704 p. apud France (1987). 

 

O cinturão de cavalgamento não envolve o embasamento e é mais coerente com estruturas 

rasas, gerando ondulações e apresentando zonas de transferência. As ondulações nos planos de 

cavalgamento são condizentes com transporte em rampas oblíquas com um componente transpressivo. 

O cinturão extensional envolve o embasamento e a orientação das falhas normais é mais independente 

das propriedades mecânicas da crosta superior; essas falhas apresentam maior linearidade e são 

controladas por descolamentos em escala crustal profunda (Bigi et al. 2002). 

Movimentos tectônicos como basculamento e soerguimento produzem um ângulo de 

inclinação de variados graus. Nessa condição a tensão dominante concentra-se nas superfícies de 

descontinuidades (auxiliada pela ação de fluidos) levando ao deslizamento relativo de duas camadas. 

Compressão, fraturamento ou deformação dúctil resultam na estrutura de descolamento. As camadas 

com diferentes propriedades físicas e mecânicas, separadas pela falha de descolamento, responderão 

de maneira diferente à deformação tectônica. 
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Incertezas permanecem quanto aos mecanismos detalhados de como os processos de 

convergência crustal mantêm as tensões necessárias para o desenvolvimento de superfícies de falha de 

baixo ângulo, acima das quais enormes placas de rocha são transportadas horizontalmente por dezenas 

a centenas de quilômetros (McBride et al. 2007). 

 

3.2.3 - Descolamento Extensional 

Falhas de descolamento extensional e seus complexos núcleos associados ocorrem tanto em 

riftes continentais (Figura 3.5) quanto em dorsais meso oceânicas (Figura 3.6) e representam um 

modelo fundamental de extensão crustal (John & Cheadle 2010). Diferenças composicionais da crosta 

fundamentalmente controlam a reologia dessas falhas de descolamento em ambos cenários, os dois 

sistemas exibem diferenças significativas que são controladas pelos respectivos ambientes de 

formação. 

Falhas de descolamento oceânicas formam em litosfera espessa e são consequentemente 

associadas com gradientes térmicos acentuados em contraposição às continentais. Em algumas falhas 

de descolamento continentais baixo fluxo crustal mantém a espessura da crosta, apesar de significativa 

extensão. Em complexos de núcleos oceânicos baixo fluxo crustal é limitado e restrito ao redor da 

câmara magmática (John & Cheadle 2010). 

 

Figura 3.5: Mais de um sistema de descolamento podem ser envolvidos em extensão continental. Sistemas de 

descolamento emparelhados levam a formação de planaltos marginais, vales de riftes internos ou faixas isoladas 

de crosta continental (modificado de Lister et al.1986). 
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Figura 3.6: Reconstrução geotectônica dos três principais estágios de abertura do oceano Piedmont-Ligurian do 

Triássico (a) ao Jurássico Médio-Superior (b) e Baixo Cretáceo. O último estágio apresenta a localização da 

subducção intra-oceânica e a configuração geológica da crosta oceânica, onde são gerados os ofiolitos eclogito-

metamórfico do oeste Alpino (WAO) e os ofiolitos oceânicos de baixo grau e ofiolitos de metamorfismo 

orogênico do norte Alpino (NAO). A localização paleogeográfica dos Ligurides interno (I.L.) e Externo (E.L.) 

(modificado de Garuti et al. 2008). 

Acredita-se que as zonas de falhas extensionais são enraizadas da crosta média ou nas menores 

profundidades da crosta superior em zonas de amplo fluxo intracrustal, o mesmo regime tectônico em 

que gnaisses miloníticos se formam (Figura 3.7). Nas suas extremidades superiores, grandes falhas de 

descolamento alcançam a superfície diretamente ou encerram em profundidades rasas em complexos 

transtrativos de falhas normais estreitamente espaçadas. Ao longo desta zona de cisalhamento são 

envolvidos gnaisses miloníticos da placa inferior atraídos para cima e por baixo das rochas da placa 

superior (Davis & Lister 1988). 

Algumas falhas de descolamento extensionais têm extenso deslocamento translacional, i.e., 

com limites superiores de dezenas de quilômetros. Essas falhas são comuns e não necessariamente 

associadas com gnaisses miloníticos da placa inferior que compõem os chamados “complexos de 

núcleo metamórfico”. Zonas espessas de deformação plástica (milonitos) são previsivelmente raras em 

complexos núcleos metamórficos oceânicos e são relativamente comuns em complexos de núcleos 

metamórficos continentais (John & Cheadle 2010). 
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Figura 3.7: Seção esquemática mostrando a evolução de falhas de descolamento em um complexo descolamento 

milonítico; (A) iniciação do movimento na zona de descolamento; (B) elevação isostática e arqueamento para 

quantidades variáveis de distensões da placa superior; e (C) denudação unilateral da zona de descolamento 

original, e arqueamento causado por arrasto reverso sobre estruturas mais profundas, falhas lístricas normais 

(modificado de Spencer & Reynolds 1986). 

 

Complexos de núcleos oceânicos compartilham algumas similaridades com os complexos de 

núcleos continentais, ambos caracterizados por topografia enrugada e em forma de domo e exposição 

da superfície de mergulho de falha, variando até dezenas de quilômetros em profundidade e com 

mergulho < 20° à 30° (Davis & Lister 1988, John & Cheadle 2010) (Figura 3.8). As falhas de baixo 

ângulo que devem seus mergulhos rasos a rotação de falhas originalmente mais íngremes, ou que 

constituem a porção mais baixa de falhas lístricas que se tornam íngreme em direção a superfície, não 

devem ser denominadas falhas de descolamento (Davis & Lister 1988) (Figura 3.8). O elemento 

essencial de falhas de descolamento extensional é que elas apresentam baixo ângulo de mergulho 

inicial, desenvolvimento em escala regional a sub-regional e extenso deslocamento translacional, 

certamente até dezenas de quilômetros em alguns casos (Davis & Lister 1988). 
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Figura 3.8: Modelo esquemático apresentando as distinções entre falhas lístricas normais e falhas de 

descolamento, topografia enrugada e exposição das superfícies de falhas (modificado de Bakersfield College, 

acessado em 02/05/2014). 

 

As principais características (Davis & Lister 1988) de falhas de descolamento é que: 

(i) justapõem rochas mais jovens sobre rochas mais velhas ou rochas estruturalmente 

mais altas sobre rochas estruturalmente mais baixas; 

(ii) comumente separam rochas não metamórficas de placa superior ou baixo grau 

metamórfico de rochas cristalinas de placa inferior com maior grau metamórfico - as últimas 

tipicamente apresentam trama de gnaisse milonítico;  

(iii) as principais falhas são desenvolvidas em escala regional a sub-regional; 

(iv) as placas superiores de falhas de descolamento são tipicamente alargadas por uma ou 

mais gerações de falhas normais que ou fundem descendentemente no descolamento ou terminam 

abruptamente sem desenvolver um mergulho raso - falhas similares são ausentes ou pouco 

desenvolvidas em placas inferiores; 

(v) várias linhas de evidência (e.g. justaposição de níveis estruturais mais profundos sobre 

níveis muito mais rasos e dificuldade na combinação com deslocamento de unidades de placas 

superiores e inferiores) sugerem que algumas falhas de descolamento apresentam deslocamentos 

muito grandes; 

(vi) são comumente subjacente por uma distinta sequência de rochas deformadas, 

primeiramente dúctil e posteriormente frágil, com cada um dos elementos mais jovens sobrepondo 

membros da sequência desenvolvida em zonas progressivamente mais limitadas. 
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Ao contrário da crença popular, de que as principais falhas de descolamento expostas hoje são, 

provavelmente, mas não integralmente, formadas no início da deformação extensional, as principais 

falhas de descolamento são apenas as mais novas de uma sucessão de falhas principais (Davis & Lister 

op cit.). O sistema de falhas compreende uma rede anastomosada de falhas/zonas de cisalhamento, 

com rochas falhadas associadas (milonito, cataclasito e gouge) de 1 a >200 m de espessura, exibindo 

tipicamente uma progressiva diminuição na temperatura com a continuação da deformação (John & 

Cheadle 2010). 

Falhas de descolamento oceânicas parecem ser falhas normais do tipo rolamento de charneira. 

Dados paleomagnéticos do footwall de várias falhas de descolamento oceânica sugerem rotação de 

20°-80° desde a aquisição da magnetização remanescente (passando abaixo da temperatura de Curie 

de ~500°C + 50°C, e sua assinatura magnética estabelecida), consistente com modelos como rotação 

flexural. Em contraste, muitas falhas de descolamento continental foram comprovadamente iniciadas 

em baixo ângulo (mergulhos < 20°) (John & Cheadle 2010). 

As falhas de descolamento apresentam deformação em alto ângulo em relação a direção de 

extensão da crosta, provavelmente em grande parte relacionada com as distorções induzidas 

isostaticamente de falhas originalmente mais planas. Tais deformações levam ao desenvolvimento de 

falhas planares mais novas e alargadas que ou são cortadas para cima em forma de rochas de placa 

superior ou para baixo em forma de rochas de placa inferior, Davis & Lister (1988). 

 

3.2.4 - Descolamento Compressional 

 Os principais elementos em uma série de cinturões de dobras e cavalgamentos são 

representados por dobras de descolamento e dobras de descolamento falhadas (Mitra 2002a, 2003), 

(Figura 3.9). São estruturas comuns nas montanhas do Jura, nos cinturões de dobras de Zagros, do 

Centro-Appalachiano, de Wyoming, da serra Brooks, das Ilhas Parry e parte do cinturão Sub-Andino. 

Essas estruturas se formam em pacotes estratigráficos consistindo de uma unidade altamente 

incompetente na base sobreposto por uma sequência espessa de unidades competentes, que são 

deformadas por dobramentos por meio de deslizamento flexural acompanhado por fraturamentos e 

falhamentos (Mitra 2003). As unidades superiores competentes exibem geometria de dobras paralelas 

e as unidades inferiores frágeis exibem dobramentos desarmônicos e deformação significativamente 

penetrativa (Mitra 2003). Variações na geometria da estrutura estão relacionadas com a espessura 

relativa e competência das unidades, e com os mecanismos de deformação (Mitra 2002a). 
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Figura 3.9: Modelo geológico de um cinturão de dobras e cavalgamento (modificado de Pluijm & Marshak 

2004). 

 

 

Falhas de Cavalgamento (empurrão) 

As falhas de cavalgamento (Figura 3.10) se ligam em superfícies de descolamento que 

normalmente aproveitam horizontes litológicos com baixa resistência ao cisalhamento (Mandl 1988, 

Davison 1994). Uma questão bastante debatida refere-se à relação temporal entre a formação de cada 

falha individual e a formação da superfície de descolamento. Segundo Davison (1994), as falhas 

podem se propagar para cima a partir de uma superfície basal, ou podem se iniciar individualmente em 

horizontes acima da futura superfície de descolamento, propagando-se para baixo até se ligarem. As 

falhas que se ligam na parte inferior podem se ligar também em uma superfície de descolamento 

superior, formando estruturas com geometria sigmoidal, denominada duplex (Davison 1994). As 

falhas de empurrão são intimamente associadas a dobras, e uma estrutura pode se formar a partir da 

outra. 
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 A falha de cavalgamento é a estrutura que separa o substrato da nappe de cavalgamento, que 

são feições características de orógenos contracionais. Embora algumas nappes de cavalgamento 

possam ocorrer como camadas individuais, elas geralmente contêm diversas camadas tectônicas 

internas, separadas por falhas de cavalgamento. As menores unidades de uma nappe de cavalgamento 

são conhecidas como “cavalos”. Um conjunto de nappes de cavalgamento com características 

litológicas e/ou estruturais em comum forma um complexo de nappes (Fossen 2010). 

 Uma nappe de cavalgamento é delimitada por uma falha mestre na base e uma falha mestra de 

topo. O cavalgamento basal, que separa a pilha de nappes das rochas menos deformadas do 

embasamento, é também conhecida como descolamento. 

 

Figura 3.10: Modelo esquemático de falhas desenvolvidas em sistema de cavalgamento (modificado de Jean-

Pierre Burg, Zurich Universita acessado em 07/03/2014). 

 

Dobras de descolamento 

 O desenvolvimento de dobras de descolamento é o resultado de encurtamento de camadas 

paralelas acima de uma falha de empurrão, que forma mecanicamente em camadas estratificadas em 

que uma unidade relativamente competente sobrepõe uma unidade relativamente incompetente 

(Jamison 1987, Epard & Groshong Jr. 1995, Mitra 2002a e 2003, Hayes & Hanks 2008). Assim, a 

evolução de uma dobra de descolamento e sua configuração geométrica final são controladas em 

grande parte por esse relativo contraste de competência (Figura 3.11). Alterações na espessura de 

camadas estratigráficas resultam em sobreposição espacial e temporal de fraturas e outras estruturas 

mesoscópicas, cujas características e distribuição são controladas em grande parte pela espessura e 

composição da unidade mecânica hospedeira (Hayes & Hanks 2008). 
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Figura 3.11: Variações de estilo estrutural de dobras de descolamento relacionadas com a magnitude do 

encurtamento, assimetria, falhamento e a ocorrência de múltiplos descolamentos (modificado de Mitra 2003). 

 Dois principais tipos de geometria podem ser classificados em dobras de descolamento: dobras 

de descolamento desarmônicas e dobras ascendentes (Mitra 2003). As dobras de descolamento 

desarmônicas são caracterizadas por geometrias paralelas nas camadas exteriores e geometrias não 

paralelas nas unidades inferiores, com as terminações das dobras no descolamento (Dahlstrom 1969). 

As estruturas de dobras ascendentes são caracterizadas por geometrias isoclinais apertadas nas 

unidades superiores e uma unidade inferior frágil, que é dobrada isoclinalmente no núcleo do 

anticlinal (Mitra 2003). Essas estruturas comumente representam diferentes estágios na evolução 

progressiva de dobras de descolamento (Mitra 2002a, 2003). 
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As primeiras estruturas de dobras de descolamento formam-se por dobramento simétrico ou 

assimétrico, com o comprimento de onda da dobra controlado pela espessura das unidades dominantes 

(Mitra 2002a, 2003). Limitações volumétricas impulsionam o afundamento de unidades nos sinclinais 

e movimentos de unidades dúcteis dos sinclinais para os anticlinais. O encurtamento contínuo resulta 

em incremento da amplitude das dobras e geometria mais apertada, rotação de flanco por migração de 

charneira e rotação de segmento de flanco com cisalhamento interno (Mitra 2002a, 2003). 

Inicialmente ocorre rotação de flanco por meio de dobramento por deslizamento flexural, com 

a unidade basal dúctil fluindo do sinclinal ao anticlinal (Mitra 2003). A rotação de segmento de flanco 

entre as charneiras fixas resulta em falhas de cavalgamento que se propagam através da zona de 

deformação no flanco frontal (Figura 13.12) e, possivelmente, no flanco posterior (Figura 13.13) 

(Mitra 2002b). 

 

 

Figura 3.12: Mecanismo proposto para a formação de cavalgamentos no flanco frontal. (a) Modelo de Buxtorf 

(1916) sugere o empenamento do plano de empurrão original durante o dobramento tardio. (b) O modelo de 

cavalgamento por estiramento/extensão proposto por Heim (1919) invoca a propagação de um empurrão através 

do flanco frontal rompido. (c) O modelo de DeSitter (1964) sugere a formação de uma falha de empurrão no 

flanco frontal da dobra devido ao espaço de acomodação. A falha de empurrão é arqueada por causa do 

dobramento contínuo (modificado de Mitra 2002b). 
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Figura 3.13: (a.1) Evolução de retrocavalgamentos dentro de uma unidade competente em uma dobra de falha 

curva. A formação do retrocavalgamento é resultado da rotação parcial da unidade carbonática à medida que 

passa através da falha curva do sinclinal. (a.2) Estes retrocavalgamentos ou são confinados ou dominantemente 

desenvolvidos nas unidades competentes. Eles têm um espaçamento periódico e acomodam a deformação inicial 

associada com a rotação através da falha curva. (b) Evolução de um retrocavalgamento em unidades de camadas 

finas no interior de uma dobra por propagação de falha. O retrocavalgamento é originado na curvatura do 

sinclinal e normalmente propagasse na seção a uma taxa semelhante à da falha principal. (b.1) Note a refração da 

superfície axial do sinclinal entre as unidades falhadas e não falhadas. (b.2) O empurrão é também rotacionado 

para um mergulho mais íngreme no flanco frontal da dobra por causa da rotação deste flanco, e no flanco 

posterior da dobra por causa do dobramento do eixo do sinclinal (modificado de Mitra 2002b). 

 

Nos estágios finais da deformação a rotação pode envolver significante deformação interna 

das unidades entre charneiras fixas. Eventualmente, as dobras adquirem geometria isoclinais apertadas 

que se assemelham a dobras ascendentes. 

 

Dobras de descolamento falhada 

Dobras de descolamento falhadas (Mitra 2002a) formam-se na transição entre descolamento e 

propagação de dobras e falhas (Figura 3.14) e são caracterizadas por (i) pequenas variações no 

comprimento de anticlinais durante a evolução da dobra; (ii) dobra com geometria mais aberta e 

arredondada; (iii) variações complexas e não uniformes no deslizamento da falha; (iv) variações 

significantes no comportamento da deformação entre as diferentes unidades; (v) relação falha-dobra 
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indicando transição de dobramento para falhamento, tal como sinclinais no footwall e geometria de 

dobras decaptadas. 

 

Figura 3.14: Comparação das características típicas de propagação de falhas e dobras de descolamento falhadas. 

(a) auto semelhança a propagação de dobras e falhas; (b) três zonas de propagação de dobras e falhas; (c) dobra 

de descolamento falhada (modelo 1); (d) dobra de descolamento falhada (modelo 2) (modificado de Mitra 

2002a). 

 

 

 A dobra de descolamento simétrica é propensa a se formar acima de um descolamento que seja 

horizontal ou tenha baixo mergulho e com uma resistência friccional relativamente baixa (Davis & 

Engelder 1985). Neste caso, o anticlinal gera uma estrutura simétrica, flanqueado por dois sinclinais 

de tamanhos iguais (Figura 3.15a). O incremento do encurtamento resulta em dobras apertadas, com 

aumento da área do anticlinal e diminuição das áreas dos sinclinais (Figura 3.15b). Pelo motivo dos 

dois flancos serem simétricos e experimentarem a mesma soma de deformação, propagam falhas 

simultaneamente através dos segmentos íngremes dos flancos (Figura 3.15c). Eventualmente, uma das 

duas falhas conecta com o descolamento basal e controla o futuro crescimento assimétrico da 

estrutura, enquanto a outra terminação de falha termina na falha principal (Figura 3.15d). Em qualquer 

estágio do desenvolvimento de dobras simétricas, a deformação pode ser focada em um flanco e a 

estrutura pode assumir uma geometria mais assimétrica. 
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 Figura 3.15: Modelo para a evolução de uma dobra de descolamento falhada simétrica. A zonas de falha e 

deformação formam na rotação abrupta do mergulho de ambos os flancos, resultando em estrutura de 

soerguimento. A continuação do desenvolvimento da dobra resulta em mais de uma falha conectada com o 

descolamento basal para formar a falha principal (modificado de Mitra 2002a). 

 

As dobras de descolamento assimétricas falhadas iniciam-se como dobras de descolamento 

assimétrica que são subsequentemente falhadas com a deformação progressiva (Figura 3.16). 

Limitações volumétricas impõem a iniciação de extensos comprimentos de onda e baixa amplitude das 

dobras de descolamento, tendo como consequência o movimento de materiais no interior de unidades 

dúcteis basais dos sinclinais para os anticlinais. Todas as unidades afundam a nível regional nos 

sinclinais e soerguem nos anticlinais. A extensão dos sinclinais empenando para baixo depende 

principalmente da ductilidade da unidade basal. Uma unidade basal moderadamente competente 

geralmente resulta em menor deflexão do sinclinal, enquanto que uma unidade basal incompetente 

resulta em deflexão descendente mais significativa. Uma unidade basal fina e incompetente pode ser 

completamente expelida das charneiras dos sinclinais, resultando em sobreposição das unidades 

sobrejacentes. 

Dobras de geometrias assimétricas são bastante comuns em dobras de descolamento (Mitra 

2003). Davis & Engelder (1985) sugerem que cinturões de dobras com um descolamento ineficiente e 

sub-horizontal são usualmente caracterizados por cavalgamento de dobras e falhas com vergência 

oposta. O baixo ângulo do encurtamento desses cinturões, definido pela somatória da declividade 

topográfica e da declividade do descolamento basal, resulta em dois potenciais planos de deslizamento 

que são simetricamente alinhados na direção da tensão compressiva principal máxima. Assim, o 

cisalhamento máximo ao longo de uma ou ambas dessas orientações são possíveis (Mitra 2003). 
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Dobras e falhas podem se desenvolver ao longo de descontinuidades locais ou perturbações no 

descolamento basal, tais como falhas normais preexistentes ou áreas de mudança no mergulho do 

embasamento subjacente (Mitra 2003). As descontinuidades locais podem atuar como pontos focais de 

iniciação de dobramento e, também, controlar a vergência das dobras. Dobras de descolamento são, 

portanto, mais propensos a exibir vergência variável que outros tipos de dobras. 

 

Figura 3.16: Modelo para a evolução de uma dobra de descolamento assimétrica envolvendo alto contraste de 

competência entre as unidades basais e coberturas. (a) Desenvolvimento inicial de uma dobra de descolamento 

de baixa amplitude. (b) Crescimento da dobra por rotação de segmento de flanco. (c) Propagação de falha através 

de unidades competentes. Terminação de falha dentro de uma zona de deformação nas unidades superiores 

incompetentes e para baixo dentro da unidade dúctil basal. (d) Falha conecta com o descolamento basal e 

também rompe a zona de deformação nas unidades superiores (modificado de Banerjee & Mitra, dado não 

publicado, in Mitra 2002a). 

 

 Durante as fases iniciais de dobramento e pequenos encurtamentos, deslizamento flexural ao 

longo de discretas superfícies de acamamento dominam em unidades mecânicas compreendida por 

camadas espessas e litologias competentes (Hayes & Hanks 2008). Em contraste, em unidades 

mecânicas compreendidas por camadas mais finas e litologias incompetentes dominam o fluxo 

flexural (Hayes & Hanks 2008). Em ambos os casos, a espessura das unidades mecânicas ou camadas 

litológicas não se alteram. O deslizamento flexural e o fluxo flexural terminam quando a dobra atinge 

um ângulo interlimbo de ~90°. Após este ponto, o dobramento continua através de achatamento 

homogêneo na unidade mecânica incompetente. Esta unidade espessa na charneira e desbasta nos 

flancos, resultando em uma mudança na geometria estrutural acima da unidade, mas não afetando a 

geometria das unidades subjacentes. O resultado é uma dobra geometricamente desarmônica que exibe 

características de flambagem e achatamento homogêneo. 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 75, 186p. 

49 

 

Variações na geometria das dobras de descolamento, tais como dobras assimétricas, 

significativos falhamentos e dobras associadas com múltiplos descolamentos são relacionados com 

variações na mecânica estratigráfica e estruturas preexistentes (Mitra 2003). 

 

3.3-GEOFÍSICA 

 O desenvolvimento da geofísica e sua complementação a geologia na caracterização de 

estruturas profundas tem sido destaque em grandes projetos científicos, de prospecção mineral e por 

recursos energéticos. Com o avanço das técnicas de inversões de dados geofísicos, assunto do próximo 

capítulo, estruturas levantadas em superfície podem ter suas profundidades estimadas e sua 

continuidade comprovada. 

 Mesmo com o grande avanço das técnicas de processamento e interpretação de dados 

potenciais das rochas, estudos acadêmicos com abordagem em estruturas de descolamentos são raros. 

Investimentos nesses projetos são eminentemente financiados por empresas privadas, em que os dados 

são protegidos por medidas estratégicas e especulativas. Uma característica similar entre os diferentes 

trabalhos de investigação em subsuperfície é que eles se apoiam fortemente em dados litológicos, 

estruturais e tectônicos. 

Seguin (1982), utilizando mapas geofísicos (aeromagnéticos e gravimétricos) sem grandes 

incrementos tecnológicos e auxiliado por escassos perfis sísmicos, complementou a caracterização 

geológica bidimensional existente do Quebec Appalachians e, subsequentemente, obteve modelos 

adicionais tridimensionais. Os dados geofísicos regionais foram combinados, compilados e 

correlacionados com as feições geológicas observadas a fim de elaborar um modelo geofísico que 

corroborasse ou refutasse as várias hipóteses relacionadas com o cenário geológico encontrado.  

Com dados aeromagnéticos Seguin (op cit.) identificou e classificou três sistemas de falhas 

principais, além de apresentar um modelo geológico de detalhe de algumas estruturas identificadas 

(e.g. nappes). Os dados aeromagnéticos e gravimétricos possibilitaram limitar províncias em blocos 

geológicos de dimensões gigantes, com seus domínios ou macroblocos interiores, proporcionando a 

caracterização de estruturas interiores a estes blocos (e.g. nappes, escamas, etc.) e, ainda, permitiu 

delinear diferentes cinturões orogênicos contribuindo com a proposta de evolução geológica da região. 

As respostas gravimétricas tiveram destaque na identificação de feições análogas ao de um 

descolamento, e como tal, semelhante as estruturas clássicas Alpinas (Figura 3.17). As nappes foram 

particularmente bem exibidas em perfis sísmicos. 
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Yutsis et al. (2011) realizaram um modelo geofísico nos arredores da Bacia La Popa, nordeste 

do México, a partir de dados gravimétricos e magnetométricos suportado pelos trabalhos de Aranda et 

al. (2008), que forneceu a compilação de secções estruturais publicadas por diversos autores para a 

mesma região. A interpretação dos dados geofísicos incluíram dois modelos bidimensionais (2D), 

realizados pela separação dos componentes regionais e residuais das anomalias Bouguer e magnética 

conduzindo a uma análise qualitativa. Também foram selecionados dois perfis para o modelamento 

2.5D que representou a área de estudos em uma profundidade máxima de 15km. A metodologia para a 

seleção dos perfis constituiu na escolha de estruturas representativas da área e também na 

possibilidade de verificar se as seções estruturais compiladas por Aranda et al. (2008) concordavam 

com as respostas geofísicas observadas. 

No estudo de corpos rasos na área, foi analisado o mapa de anomalia residual Bouguer e 

constatada a correspondência quase que perfeita destas anomalias com os anticlinais de Potrero 

Garcia, Potrero Chico e Minas Viejas, caracterizados como dobras de descolamento. Os mapas de 

anomalia magnética auxiliaram na análise do embasamento cristalino da área. Ainda, permitindo 

assumir uma série de elementos lineares focalizados em uma direção NW. A confecção do modelo 

geológico-geofísico cortando os anticlinais de descolamento foram realizadas pela inversão de 

anomalia Bouguer completa e anomalia de campo magnético total (Figura 3.18). 
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Figura 3.17: Modelo geológico obtido do melhor ajuste entre dados computacionais e gravimétricos Bouguer 

observado. As densidades são expressas em g.cm
-3

. Uma ampliação da parte mais importante do modelo 

geológico é mostrada na figura inferior (modificado de Seguin 1982). 
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Figura 3.18: Modelo geológico-geofísico 2.5D dos anticlinais de descolamento, realizados pela inversão de 

anomalia Bouguer e anomalia de campo magnético total. Abreviações: (PG) anticlinal Potrero Garcia; (PC) 

anticlinal Potrero Chico; (MV) anticlinal Minas Viejas (modificado de Yutsis et al. 2011). 

 

3.4-DESCOLAMENTOS INTERPRETADOS NO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

 Nas últimas décadas, diversos autores (Chemale Jr. et al. 1991, Endo 1997, Alkmim & 

Marshak 1998, Rolim & Alkmim 2004, Ribeiro-Kwitko & Oliveira 2004, Almeida et al. 2005, Endo 

et al. 2005, Martins Pereira et al. 2007) discorreram sobre estruturas de descolamento no QFe. Abaixo, 

seguem as notas referentes aos descolamentos basais relatados pelos autores supracitados. 

• Chemale Jr. et al. (1991) caracteriza o evento Brasiliano, no cinturão frontal do Fazendão, 

inserido em um contexto de falhas de cavalgamento e descolamentos, com envolvimento 

do embasamento. 

• Endo (1997) descreve descolamentos dextrais ao longo do Lineamento Jeceaba-Bom 

Sucesso, de caráter transferente, que foram gerados durante o primeiro megaevento 

Transamazônico – denominado orogênese Minas. 

• Alkmim & Marshak (1998) ilustram a evolução tectônica do QFe durante a orogenia 

Transamazônica e sugerem um colapso extensional com o desenvolvimento de uma 

estrutura de descolamento (Figura 3.19). 
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Figura 3.19: Início do colapso extensional com o desenvolvimento de um descolamento do tipo núcleo de 

complexo metamórfico cordilheriano (modificado de Alkmim & Marshak (1998). 

 

• Rolim & Alkmim (2004) descrevem os resultados de estudos experimentais acerca do 

controle da morfologia do descolamento basal sobre a geometria das falhas de 

cavalgamento para o sistema de cavalgamento Dom Bosco. Os autores registram que o 

traço de falha do sistema Dom Bosco em mapa é um fiel espelho da topografia da 

superfície de descolamento (Figura 3.20). 

 

Figura 3.20: Diferentes morfologias da superfície de descolamento e sua expressão nos traços em mapa das 

falhas associadas. As ilustrações da esquerda mostram seções transversais dos modelos antes da deformação. As 

ilustrações da direita são as respectivas seções horizontais dos modelos após o desenvolvimento da dobra por 

propagação de falha em resposta à compressão com encurtamento de 20%. As rampas de falhas mergulham 20°. 

As setas nas seções transversais indicam o nível de erosão onde foram produzidas as seções horizontais 

(modificado de Rolim & Alkmim 2004). 
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• Ribeiro-Kwitko & Oliveira (2004), em estudos sobre o depósito aurífero de Antônio 

Pereira, relatam a existência de grandes superfícies de descolamento, na região do 

Anticlinal de Mariana, controladas pela falha de Fundão-Cambotas. Ainda, sugerem que 

essa estrutura de descolamento agiu regionalmente como meios de mistura e circulação de 

fluidos. 

• Almeida (2004) e Almeida et al. (2002, 2003, 2005), em proposta para a estruturação do 

Grupo Sabará, no sinclinal Dom Bosco, discorre que a Nappe Ouro Preto cavalgou as 

unidades inferiores do QFe sobre uma superfície de descolamento basal, que foi 

posteriormente reativada (Figura 2.7). As duas superfícies de descolamento se coalescem 

na extremidade leste da Nappe Ouro Branco, com a Nappe Ouro Preto cavalgando a 

Nappe Ouro Branco (Figura 3.21). 

 

Figura 3.21: Perfil geológico na região limite da Nappe Ouro Preto e Nappe Ouro Branco, próximo ao km 162 

da Estrada Real (rodovia 262). Neste local têm-se rochas atribuídas ao Supergrupo Rio das Velhas, situada na 

lapa da superfície de descolamento da Nappe Ouro Preto e rochas da Formação Estrada Real na capa (Almeida 

2004). 

 

• Endo et al. (2005) descrevem a estratigrafia e o arcabouço estrutural da serra do Curral. 

Os autores sugerem que o transporte da Nappe Curral se deu sobre uma superfície de 

descolamento basal localizada sobre os gnaisses do Complexo Bonfim (Figura 2.8D). O 

traço desta superfície a sul da serra do Curral e a oeste do sinclinal Moeda acompanha o 

contato do Gnaisse Bonfim com as rochas supracrustais (Figura 2.9). A fronte da nappe é 

materializado através da falha de empurrão do Curral que emerge na interface entre o 

Grupo Sabará e o Supergrupo Minas, a norte da serra do Curral. 
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• Martins-Pereira et al. (2007), em estudos da natureza e origem dos depósitos de ouro 

hospedados em formações ferríferas no Grupo Nova Lima, descreve que a deformação 

Proterozóica transportou o Supergrupo Minas em uma complexa estrutura piggy-back para 

cima do Supergrupo Rio das Velhas ao longo de uma superfície de descolamento. 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODOS GEOFÍSICOS 

4.1- INTRODUÇÃO 

A investigação geofísica do interior da Terra envolve realizar medidas em sua superfície ou 

próximo a ela. Essas medidas são influenciadas pela distribuição interna das propriedades físicas da 

crosta terrestre, que apresenta variação vertical e lateralmente. Essas variações podem fornecer a 

profundidade estimada e a posição geográfica de rochas e estruturas em profundidade. 

Neste capítulo, serão descritos os fundamentos dos métodos geofísicos aplicados: Gravimetria, 

Magnetometria e Radiometria. 

 

4.2- GRAVIMETRIA 

 O método gravimétrico tem como base que uma distribuição anômala de densidades na crosta 

terrestre altera o valor local da aceleração da gravidade (g). Essa alteração, embora corresponda a uma 

fração diminuta do valor de g, pode ser medida com auxílio de um gravímetro. 

4.2.1 - Bases físicas do método gravimétrico 

 A aceleração da gravidade foi primeiramente medida por Galileu em seu famoso experimento 

em Pisa. O campo gravitacional é equivalente ao da aceleração, para os quais a unidade no SI (Sistema 

Internacional) é o metro/segundo2 (m s-2). Essa unidade é muito grande para ser aplicada em trabalhos 

de geofísica e a unidade gravitacional (u g), 10-6 m s-2, é geralmente utilizada, sendo que a mais 

adotada é a do sistema centímetro/segundo2 (CGS). 

O valor numérico de g na superfície da Terra é cerca de 980 cm/s2. Em homenagem a Galileu, a 

unidade de aceleração da gravidade, 1 cm/s2, é conhecida como galileu ou gal. Assim que a unidade 

padrão do campo gravitacional é o miligal (10-3 cm s-2), que é igual a 10 u g (Milson 1989). 

A força da gravidade é expressa pela lei de Newton: a força entre duas partículas de massas m1 e 

m2 é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da 

distância entre os centros de massa (Equação 4.1): 

��� = �.����(�����)

|�����|
�

              (Eq. 4.1) 
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onde F12 é a força exercida em m1 por m2, m1 e m2 são as massas, r1 e r2 são os vetores posição das 

duas massas respectivas e G é a constante gravitacional universal (Figura 4.1). Note que a força F é 

sempre atrativa, para a força na massa dois simplesmente tome o oposto do vetor F12.  Na unidade do 

SI o valor de G é 6,672x10
-11 
N m

2
/kg

2
 e na unidade CGS 6,672x10

-8 
dinas cm

2
/g

2
 (Telford et al. 

1990). 

 

Figura 4.1: Vetor de força (F) gravitacional entre duas partículas de mesma massa (m1 e m2) a uma distância (r). 

 

4.2.2 - Campo gravitacional da Terra 

 A gravimetria evoluiu a partir dos estudos do campo gravitacional terrestre, um assunto de 

interesse para a Geodésia para determinar a forma da Terra. Como a Terra não é uma esfera 

perfeitamente homogênea, a aceleração gravitacional não é constante sobre sua superfície. 

 A magnitude da gravidade depende de cinco fatores (Telford et al. 1990): latitude, elevação, 

topografia do terreno, marés terrestres e variações de densidade na subsuperfície (Figura 4.2). Dessa 

maneira, para a correta aplicação do método gravimétrico se fazem necessárias correções. 

 

Figura 4.2: Anomalia gravimétrica global derivada de satélite (modificado de http://earth.nasa.gov, acessado em 

09/10/2014). 
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4.2.3 - Anomalia do Geóide 

 A forma da Terra, determinada por medições geodésicas e rastreamento por satélite, é 

aproximadamente esferoidal, arredondada no equador e achatada nos polos. O achatamento polar é: 

(���	�	�
)

���
= 	 �

���,�
                  (Eq. 4.2) 

onde Req e Rp são os raios equatorial e polar respectivamente (Telford et al. 1990). 

 O esferoide de referência é um elipsoide oblato que se aproxima do nível médio do mar 

(geoide), com o relevo acima dele removido. Em 1930 a União Internacional de Geodésia e Geofísica 

adotou uma fórmula para valores teóricos da gravidade (gθ), mas esta foi substituída pelo Sistema 

Geodésico de Referência de 1967 (GRS67) que posteriormente foi substituído pelo International 

Gravity Standardization Net (IGSN-71): 

 �� = 	 ��(�+ �. ��	�
− 	�. ��	��
)       (Eq. 4.3) 

onde g0 (valor da aceleração da gravidade no equador, θ = 0°) é igual 978.031,85 mgal, α é igual 

0,0053024 e β é 0,0000059 e θ é a latitude. 

 A elevação continental média é cerca de 500 m e a elevação de terreno máxima 9.000 m em 

relação ao nível do mar. O nível do mar é influenciado por essas variações além de outras mudanças 

de densidade lateral. Geoide, o equipotencial para a gravidade terrestre além de efeitos centrífugos, é 

definido como a superfície equipotencial relativa ao nível médio dos mares não perturbado, sobre os 

oceanos e sobre a superfície de água do mar que pode estar em canais se eles foram ocupados por 

massas continentais (Telford et al. 1990). 

 A figura simplificada da Terra permite o aumento da densidade com a profundidade, mas não 

para variações laterais, que é o objetivo do estudo gravimétrico. Por causa das variações laterais, o 

geoide e o esferoide de referência não coincidem. Anomalias de massas locais deformam o geoide 

como na Figura 4.3a. Pode-se esperar uma deformação ascendente do geoide sobre os continentes por 

causa da atração do material acima, e uma deformação descendente sobre bacias oceânicas por causa 

da baixa densidade da água (Figura 4.3b). No entanto, desvios no esferoide não são correlacionados 

com os continentes nem com as placas litosféricas, sugerindo que diferentes densidades existam 

abaixo da litosfera. Os desvios entre as duas superfícies são no máximo de 100 m (Kahn 1983 apud 

Telford et al. 1990). 
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Figura 4.3: Comparação do esferoide de referência e do geoide. (a) Deformação do geoide por uma massa local. 

(b) Deformação em larga escala (modificado de Telford et al. 1990). 

 

4.2.4 - Anomalia gravimétrica 

A anomalia gravimétrica em um ponto qualquer localizado na superfície terrestre é dada pela 

diferença entre o valor da gravidade previsto (Eq. 4.4) e o valor de gravidade medido no ponto, 

considerando as devidas correções (Telford et al. 1990). 

∆� � ����� �	������çõ��� 	 �	                                          (Eq. 4.4) 

onde ∆g é a anomalia gravimétrica, gobs é o valor medido da gravidade e o gθ é o valor teórico 

(calculado) para a gravidade. 

Anomalias Free-Air 

A Anomalia Free-Air é a diferença entre a variação de aceleração da gravidade observada e a 

calculada, sua notação matemática é (Telford et al. 1990)): 

∆�
� � ����� �	������çõ��� 		�	    (Eq. 4.5) 

em que, ∆gFA é a anomalia gravimétrica de Free-Air, gobs é o valor medido da gravidade, Σcorreções é 

soma dos valores das correções realizadas (latitude; elevação – apenas a correção de free-air, sem 

considerar a correção Bouguer; maré; topografia e drift,) e gθ é o valor previsto da gravidade (Eq. 4.1). 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 75, 186p. 

61 
 

 Com os valores resultantes desta operação já é possível representar a anomalia Free-Air 

através de linhas de isovalores e/ou mapa colorpético. O banco de dados originado pela missão 

Topex/Poseidon, utilizado neste trabalho, já é fornecido com os valores de anomalia Free-Air. 

Portanto, esta etapa é apenas descritiva. 

Anomalia Bouguer 

 Com os dados de anomalia Free-Air e superfície/massa topográfica (ambos da missão 

Topex/Poseidon), é possível obter a anomalia Bouguer através da equação (Telford et al. 1990): 

∆�� = ��� + 	�                     (Eq. 4.6) 

onde ∆gB é a anomalia Bouguer, ∆gFA é a anomalia de Free-Air e CB é a correção de Bouguer. Neste 

cálculo considera-se a superfície como uma placa plana infinita de altura coincidente com a altitude e 

a densidade igual à densidade média das rochas. 

 A Correção Bouguer (CB) é dada por: 

� = �,�����. ∆�.�                              (Eq. 4.7) 

onde ∆ρ é o contraste de densidade (∆ρ = ρpreenchido – ρdeslocado) e H é a altitude em metros.  

 A área de estudos localiza-se sobre o continente, em sua porção central. Desta forma, a 

densidade do preenchido (ρpreenchido = ρAR) é igual a zero e a densidade do deslocamento (ρdeslocamento = 

ρrocha), sendo considerada a densidade média de 2,67 g cm-3. 

 

4.2.1 - Densidade das rochas 

 A maioria das rochas possuem densidades entre 2.000 – 2.800 kg m-3 (densidade da 

água=1.000 kg m-3). No início dos trabalhos com gravidade, uma densidade de 2.600 kg m-3 foi 

adotado como padrão para as supracrustais e continua sendo largamente utilizado em modelagem e 

nos cálculos de correções de elevação para padronizar os mapas gravimétricos. As faixas de densidade 

para as rochas e minerais mais comuns são apresentadas na Tabela 4.1. 

 Analisando os valores da porosidade das rochas sedimentares em função da profundidade, 

Athy, em 1930, define uma relação exponencial entre as variáveis representada pela equação: 

���� = 	��.���.�                              (Eq. 4.8) 

sendo φ a porosidade (%), C a constante de decaimento (1/m), z a profundidade (m) e φ0 a porosidade 

na superfície. 
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 Tabela 4.1: Densidade das principais rochas e minerais (modificado de Telford et al. 1990). 

 

 

 

Tipo de rocha
Intervalo 

(g/cm
3
)

Média 

(g/cm
3
)

Mineral
Intervalo 

(g/cm
3
)

Média 

(g/cm
3
)

Sedimentos (úmidos) 

compactos
1,92

Minerais 

metálicos

Solo
1,2-2,4 1,92

Óxidos, 
carbonatos

Argila 1,63-2,6 2,21 Bauxita 2,3-2,55 2,45
Cascalho 1,7-2,4 2 Limonita 3,5-4,0 3,78
Areia 1,7-2,3 2 Siderita 3,7-3,9 3,83
Arenito 1,61-2,76 2,35 Rutilo 4,18-4,3 4,25
Folhelho 1,77-3,2 2,4 Cromita 4,3-4,6 4,36
Calcário 1,93-2,90 2,55 Ilmenita 4,3-5,0 4,67
Dolomito 2,28-2,90 2,7 Pirolusita 4,7-5,0 4,82
Rocha sedimentar 2,5 Magnetita 4,9-5,2 5,12
Rochas igneas Hematita 4,9-5,3 5,18
Riolito 2,35-2,70 2,52 Cassiterita 6,8-7,1 6,92
Andesito 2,40-2,80 2,61 Wolfromita 7,1-7,5 7,32

Granito 2,50-2,81 2,64
Sulfetos, 

arsenietos

Granodiorito 2,67-2,79 2,73 Esfalerita 3,5-4,0 3,75
Pórfiro 2,60-2,89 2,74 Malaquita 3,9-4,03 4
Quartzo diorito 2,62-2,96 2,79 Calcopirita 4,1-4,3 4,2
Diorito 2,72-2,99 2,85 Pirrotita 4,5-4,8 4,65
Lavas 2,80-3,00 2,9 Marcassita 4,7-4,9 4,85
Diabásio 2,50-3,20 2,91 Pirita 4,9-5,2 5
Basalto 2,70-3,30 2,99 Bornita 4,9-5,4 5,1
Gabro 2,70-3,50 3,03 Calcocita 5,5-5,8 5,65
Peridotito 2,78-3,37 3,15 Cobalto 5,8-6,3 6,1
Ígnea ácida 2,30-3,11 2,61 Arsenopirita 5,9-6,2 6,1
Ígnea básica 2,09-3,17 2,79 Galena 7,4-7,6 7,5

Rochas Metamórficas
Minerais não 

metálicos

Quartzito 2,50-2,70 2,6 Petróleo 0,6-0,9 -

Xistos 2,39-2,90 2,64 Gelo 0,88-0,92 -

Arcósio 2,60-2,70 2,65 Água do mar 1,01-1,05 -

Marga 2,60-2,90 2,75 Linhita 1,1-1,25 1,19
Serpentinito 2,40-3,10 2,78 Carvão 1,2-1,5 1,32
Ardósia 2,70-2,90 2,79 Grafita 1,9-2,3 2,15
Gnaisse 2,59-3,00 2,8 Sal rocha 2,1-2,6 2,22
Amfibolito 2,90-3,04 2,96 Gipsita 2,2-2,6 2,35
Eclogito 3,20-3,54 3,37 Caolinita 2,2-2,63 2,53
Metamórfica 2,4-3,1 2,74 Ortoclásio 2,5-2,6 -

Quatzo 2,5-2,7 2,65
Calcita 2,6-2,7 -
Anidrita 2,29-3,0 2,93
Biotita 2,7-3,2 2,92

Magnesita 2,9-3,12 3,03
Fluorita 3,01-3,25 3,14
Barita 4,3-4,7 4,47
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4.3- MAGNETOMETRIA 

A magnetometria investiga a geologia com base nas anomalias do campo magnético terrestre a fim 

de observar rochas e estruturas em subsuperfície pelo contraste de susceptibilidade magnética 

característica desses corpos. 

 

4.3.1 - Base Física do Método 

 Nas vizinhanças de uma barra magnética desenvolve-se um fluxo magnético que flui de uma 

extremidade do magneto para a outra (Figura 4.4). Os pontos do magneto para onde o fluxo converge 

são conhecidos como polos magnéticos.  De modo similar, uma barra magnética livremente suspensa 

alinha-se ao fluxo do campo magnético da Terra. O polo do magneto que tende a apontar na direção 

do polo norte da Terra é chamado de norte magnético ou polo positivo, e é balanceado por um sul 

magnético, ou polo negativo, de força idêntica, na extremidade oposta do magneto (Kearey et al. 

2009). 

 A força F em módulo entre dois polos magnéticos de intensidades m1 e m2, separados por uma 

distância r, é dada pela lei de Coulomb: 

� �	
��.��.��

��.��.�
�
                                (Eq. 4.9) 

onde r é a distância entre os polos de intensidade m1 e m2. As constantes µ0 e µR correspondem à 

permeabilidade magnética do vácuo e à permeabilidade magnética relativa do meio que separa os 

polos. Ao aproximarmos dois magnetos, a força é atrativa se os polos forem de sinais diferentes e 

repulsiva se forem de mesmo sinal. 

 

Figura 4.4: O fluxo magnético ao redor de uma barra magnética (modificado de Kearey et al. 2009). 
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 O campo magnético B em razão de um polo de intensidade m a uma distância r do polo é 

definido como a força exercida sobre uma unidade de polo positiva naquele ponto: 

|�| = 	
��.�

��.��.�
�
                                    (Eq. 4.10) 

 Para um único polo de intensidade m, o potencial magnético V a uma distância r do polo é 

dado por: 

� = 	
��.�

��.��.�
                                (Eq. 4.11) 

 A componente do campo magnético em qualquer direção é, então, dada pela derivada parcial 

do potencial naquela direção. 

 A unidade CGS de intensidade do campo magnético é o gauss (G), numericamente equivalente 

a 10-4 T (tesla). O tesla é uma unidade muito grande para expressar as pequenas anomalias magnéticas 

causadas por rochas, e uma subunidade, o nanotesla (nT), é empregada (1 nT = 10-9 T). O sistema CGS 

emprega a unidade numericamente equivalente gama (γ), igual a 10-5 G. 

 

4.3.2 - Campo Magnético da Terra 

As anomalias magnéticas causadas por rochas são efeitos localizados que se superpõem ao 

campo magnético normal da Terra (campo geomagnético). Consequentemente, o conhecimento do 

comportamento do campo geomagnético é necessário, tanto para a redução de dados magnéticos para 

um datum apropriado, quanto para a interpretação das anomalias resultantes (Kearey et al. 2009). 

A origem e mecanismo do campo magnético da Terra (Figura 4.5) estão entre as maiores 

questões não resolvidas na ciência da Terra. São várias as teorias que tentam justificar a origem e 

permanência do campo magnético terrestre. Desde a década de 1950, as teorias que consideram o 

campo magnético por meio de mecanismos que se assemelham a um dínamo são as mais aceitas. 

A principal teoria considera a causa do campo geomagnético atribuída a uma ação produzida 

pela circulação de partículas carregadas (Fe + elementos leves) em células de convecção conjugadas 

no núcleo externo da Terra, que é fluido. Existem potencialmente quatro elementos químicos menos 

densos que o ferro, suficientemente abundantes na Terra, que poderiam constituir esta liga (Si, O, Mg 

e S). Estudos recentes afirmam que os mais prováveis sejam o silício e o enxofre (IAG – USP, 

acessado em 11/10/2014). O que não é muito bem explicado por essa teoria é o mecanismo que 

mantêm a energia de movimento dos fluidos indefinidamente, e consequentemente mantendo o 

magnetismo. Há teorias recentes que sugerem variações expressivas no campo magnético da Terra 
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ocasionadas pelo fluxo e refluxo das correntes oceânicas do mundo (Physics World, acessado em 

11/10/2014). 

  

Figura 4.5: Figura esquemática da magnetosfera terrestre (Fonte: svs.gsfc.nasa.gov, acessado em 10/10/2014). 

Uma teoria mais recente, Brooks (2009) – um pesquisador independente (Express-

Pressrelerse, acessado em 11/10/2014), aponta a existência do dínamo com origem em um sistema de 

dínamo externo e não interno. Cada planeta tem seu próprio campo que é produzido por um sistema de 

dínamo planetário e seus anéis de corrente. Para essa teoria o sistema de dínamo planetário é composto 

de uma magnetosfera, o planeta, o campo magnético, cinturões de radiação e partículas de vento solar 

carregadas. O planeta é o componente central do sistema e sua rotação contribui significativamente na 

manutenção do dínamo e na geração do anel de corrente. 

Em qualquer ponto da superfície da Terra, uma agulha magnética livremente suspensa 

assumirá uma posição no espaço na direção do campo geomagnético ambiente. O vetor campo total 

(B) tem um componente vertical (Z) e um componente horizontal (H) na direção do norte magnético 

(Figura 4.6). O mergulho de B é a inclinação (I) do campo e o ângulo horizontal entre o norte 

geográfico e o magnético é a declinação (D). B varia, em intensidade, de cerca de 30000 nT nas 

regiões equatoriais a cerca de 60000 nT nos polos (Figura 4.7). 
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Figura 4.6: As componentes do campo geomagnético (modificado de Keary et al. 2009). 

 

 

Figura 4.7: Vetores do campo magnético da Terra (http://mage-p.org) integrados ao software Google Earth. Os 

dados dos vetores do campo magnético são de 2012/2013 com correção do IGRF de 2011. 

 

Efeitos magnéticos de origem externa, como intensas atividades solares, resultam na chegada 

de partículas carregadas na ionosfera, que geram variações diurnas e tempestades magnéticas (Figura 

4.8). As variações diurnas fazem com que o campo geomagnético varie diariamente. Sob condições 

normais essa variação é suave e regular, com amplitude de cerca de 20 – 80 nT, apresentando seus 

máximos valores nas regiões polares. As tempestades magnéticas são distúrbios grandes e de curta 

duração no campo geomagnético, que apresentam amplitudes de até 1000 nT. 
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Figura 4.8: Partículas solares carregadas originadas de atividade solar intensa e de curta duração (Fonte: 

http://geomag.usgs.gov) 

4.3.3 - Anomalias Magnéticas 

 Todas as anomalias magnéticas causadas por rochas são superpostas ao campo geomagnético. 

Descrevendo o campo geomagnético normal por um digrama vetorial (Figura 4.9a), as componentes 

geomagnéticas estão relacionadas (Keary et al. 2009): 


� � �� � ��                                         (Eq. 4.12) 

 Uma anomalia magnética é agora superimposta ao campo da Terra, causando uma mudança 

∆B na intensidade do vetor campo total B. Considere que a anomalia produz um componente vertical 

∆Z e uma componente horizontal ∆H segundo um ângulo α com H (Figura 4.9b). Somente aquela 

parte de ∆H na direção de H, chamada ∆H’, contribuirá para a anomalia. 

 

Figura 4.9: Representação vetorial do campo geomagnético com e sem uma anomalia magnética superimposta 

(modificado de Kearey et al.2009). 
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∆�� = 	∆�. ���	(�)                                      (Eq. 4.13) 

 Usando um diagrama vetorial similar para incluir a anomalia magnética (Figura 4.10c) 

(� + 	∆�)� = 	 (� + 	∆��)� + (�+ ∆�)�                           (Eq. 4.14) 

 Se essa equação for expandida, a igualdade da Eq. 4.12 substituída e os termos não 

significativos em ∆2 ignorados, a equação se reduz a 

∆� = 	∆�. �
�
+ 	∆��.

�

�
                                (Eq. 4.15) 

 Substituindo a Eq. 4.13 e as relações trigonométricas da inclinação do campo geomagnético, 

temos 

∆� = 	∆�. ��	���+ 	∆�. ������ . ���	(�)               (Eq. 4.16) 

onde I é a inclinação do campo geomagnético. 

 Essa abordagem pode ser usada para calcular a anomalia magnética causada por um pequeno 

polo magnético isolado, de intensidade m, definida como efeito desse polo sobre um polo positivo 

unitário no ponto de observação. O polo está situado a uma profundidade z, a uma distância horizontal 

x e à distância radial r do ponto de observação (Figura 4.10). A força de repulsão ∆Br sobre o polo 

positivo unitário na direção r é dada pela substituição na Eq. 4.9, com µR = 1, 

∆�� =
��

��
                                  (Eq. 4.17) 

onde C = µ0/4π. 

 Assumindo que o perfil se situa na direção do norte magnético, de forma que a componente 

horizontal da anomalia também esteja nessa direção, as componentes horizontal (∆H) e vertical (∆Z) 

dessa força podem ser calculadas resolvendo-se nas respectivas direções: 

∆� = 	��
��

. ����
� = 	 ��
��

.�                               (Eq. 4.18) 

 

∆� = 	− ��

��
. ��	�
� = 	 ��

��
. �                          (Eq. 4.19) 

 

 A anomalia do campo vertical é negativa, pois, por convenção, o eixo z é positivo para baixo. 

Gráficos das formas dessas anomalias são mostrados na Figura 4.10. A anomalia do campo horizontal 

é um par positivo/negativo, e a anomalia do campo vertical está centrada sobre o polo. 
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 A anomalia de campo total ∆B é, assim, obtida por substituição das Eqs. 4.18 e 4.19 na Eq. 

4.16, onde α=0. Se o perfil não se alinha à direção do norte magnético, o ângulo α representaria o 

ângulo entre o norte magnético e a direção do perfil. 

 

Figura 4.10: As anomalias horizontal (∆H), vertical (∆Z) e total (∆B) resultantes de um polo positivo isolado 

(modificado de Kearey et al. (2009). 

 

4.3.4 - Magnetismo das Rochas 

Rochas e minerais podem apresentar, além da magnetização induzida, uma magnetização 

remanescente adquirida durante o período em que a rocha esteve exposta a um campo magnético 

diferente do atual, essa magnetização remanescente pode ser mais intensa do que a magnetização 

induzida atual, influenciando proporcionalmente a magnetização resultante da soma vetorial das duas 

(Telford et al. 1990, Kearey et al. 2009, Campbell 2001). 

Os minerais magnéticos mais comuns são a magnetita, pirrotita e ferro nativo ou ligas de Fe-

Ni-Co. Estes minerais nos fornecem anomalias magnéticas devido à sua susceptibilidade magnética 

elevada ou devido à sua alta magnetização remanescente. A magnetita é responsável por cerca de 99% 

das anomalias magnéticas e é um mineral acessório que está presente na maioria das rochas (raramente 

não ultrapassa 1% do total do volume da rocha). Embora o tamanho, a forma e a dispersão dos grãos 

magnéticos em uma rocha afetem seu caráter magnético é razoável classificar o comportamento 
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magnético das rochas de acordo com seu conteúdo global de magnetita (Telford et al. 1990, Kearey et 

al. 2009). 

Perturbações locais, provocadas pela interferência no campo magnético principal, são 

produzidas pelas rochas da crosta terrestre e caracterizadas por diferentes relevos magnéticos, em 

função da susceptibilidade magnética das rochas. Quanto maior a concentração de minerais 

magnéticos, associado à extensão, comprimento, profundidade, inclinação e latitude do corpo 

magnético, mais acentuado torna-se o relevo magnético (Telford et al. 1990). 

De acordo com Thomas (2001), de uma forma geral as rochas básicas apresentam valores altos 

de susceptibilidade magnética, as rochas ácidas valores baixos e a susceptibilidade das rochas 

sedimentares é, comumente, muito baixa (Figura 4.11). Uma série de feições, como mudanças 

litológicas, variação na espessura de unidades magnéticas, falhamentos, dobramentos e relevo 

topográfico, podem produzir anomalias magnéticas e uma quantidade significativa de informações da 

análise qualitativa de mapas do campo magnético residual e regional.  

As anomalias podem variar, em amplitude, de umas poucas dezenas de nT sobre 

embasamentos metamórficos profundos, a várias centenas de nT sobre intrusões básicas, e podendo 

atingir uma amplitude de vários milhares de nT sobre depósitos de magnetita (Kearey et al. 2009). 

 

Figura 4.11: Histograma com valores médios e intervalos de susceptibilidade dos tipos de rocha mais comuns 

(modificado de Kearey et al. 2009) 
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4.3.5 - Reduções Magnéticas 

 A redução dos dados magnéticos é necessária para remover toda variação magnética que não 

sejam decorrentes das observações dos efeitos magnéticos de subsuperfície. 

Correção da variação diurna 

 Este efeito pode ser contornado pelo uso de uma estação base com leitura contínua, que 

registra variações magnéticas em um ponto fixo próximo a área do levantamento. A diferença nos 

valores, superiores aos dos levantados no mesmo instante pela estação móvel, são reduzidos para a 

correção. Outra possibilidade, quando se utiliza apenas um instrumento para o levantamento, é realizar 

linhas de produção e, perpendicular a estas, levantar linhas de controle. Os pontos de interseção entre 

as linhas de produção e controle serão utilizados para corrigir as variações do campo magnético. 

Correção geomagnética (IGRF) 

 Esta correção remove os efeitos de um campo geomagnético de referência dos dados 

levantados. O método mais rigoroso de correção geomagnética é a aplicação do International 

Geomagnetic Reference Field – IGRF (Eq. 4.20), o qual expressa o campo geomagnético sem 

perturbações em termos de um grande número de harmônicos e inclui condições temporais para 

corrigir variações seculares. Deve-se entender que o IGRF é imperfeito, pois os harmônicos 

empregados são baseados em observações de relativamente poucos e esparsos observatórios 

magnéticos (Kearey et al. 2009). Também, o IGRF extrapola os harmônicos esféricos obtidos dos 

dados de observatórios, portanto, em áreas muito distantes de observatórios o IGRF pode estar 

fundamentalmente impreciso. 

� = 	 ∑ �

�

����
��� ∑ !���. ����"#� + $��. ��	�"#�%&���
�

�
��� a      (Eq. 4.20) 

onde ϕ é a latitude, θ a colatitude, ' !(() é um polinômio normalizado de Legendre, a é o raio da terra 

e ) ! e ℎ 
! são os coeficientes de gauss. 

 Sobre a área de um levantamento magnético, o campo geomagnético de referência pode ser 

aproximado por um gradiente uniforme definido em termos dos componentes latitudinal e longitudinal 

do gradiente. Para a obtenção do campo local, os gradientes podem ser determinados a partir de mapas 

magnetométricos que cobrem uma região muito maior que a levantada ou, também, obtidos pela 

aproximação de um dipolo único do campo terrestre e uso das equações conhecidas para o campo 

magnético de um dipolo, que seguem: 

� =
��.�.	
��

��."
                  ou                 � =

��.�.����

��."
                     (Eq. 4.21) 

��

��
= −��                  ou                       

��

��
=

�

�
                         (Eq. 4.22) 
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onde Z e H são as componentes do campo vertical e horizontal, θ a colatitude em radianos, R o raio da 

Terra, M o momento magnético da Terra e Z/� e �/� a taxa de variação de Z e H com a 

colatitude, respectivamente. 

 Um método alternativo de remoção do gradiente sobre uma área de levantamento 

relativamente pequena é a aplicação da análise de tendência. Uma linha de tendência é ajustada às 

observações usando-se o critério dos mínimos quadrados e é, subsequentemente, subtraída dos dados 

observados para deixar as anomalias locais como resíduos positivos e negativas (Figura 4.12). 

Correções de elevação do terreno 

O gradiente vertical do campo geomagnético é de aproximadamente 0,03 nT m
-1
 nos polos e -

0,015 nT m
-1
 no equador, dessa forma, uma correção de elevação não é usualmente aplicada. Devido 

essas pequenas variações, em levantamentos magnéticos as correções de terreno são raramente 

aplicadas (Kearey et al. 2009). 

 

 

Figura 4.12: A remoção do gradiente regional de um campo magnético por análise de tendência. O campo 

regional foi aproximado por uma tendência linear (modificado de Kearey et al. 2009). 

 

Filtragem dos dados 

 Após as correções dos dados magnetométricos e, também, gravimétricos são aplicados filtros 

com a finalidade de destacar, suavizar, eliminar ou afeiçoar anomalias geofísicas lineares e/ou 

planares, através de técnicas matemáticas, objetivando uma integração geológica-geofísica mais 

consistente com o observado na natureza. 
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 Os principais filtros, denominados Filtros de Fourier, aplicados nos dados geofísicos são os 

gradientes vertical e horizontal, as derivadas de primeira ordem em x, y e z, derivada de segunda 

ordem em z, continuação para cima, passa alta, passa baixa e passa banda, entre outros. Na Tabela 4.2 

são apresentados os principais Filtros de Fourier e suas finalidades geofísicas. 

Tabela 4.2: Filtros de Fourier e suas finalidades geofísicas. 

 

 

 

4.4- DECONVOLUÇÃO DE EULER 

4.4.1 - Introdução 

A deconvolução de Euler é um método já estabelecido para a interpretação de dados geofísicos 

aplicada aos campos potenciais (gravimétrico e magnetométrico) na localização e estimativa de 

profundidade da fonte causativa (Thompson 1982, Reid et al. 1990, Reid 1995, Durrheim & Cooper 

1998, Mushayandebvu et al. 2001, Ghosh et al. 2012). A técnica foi primeiramente discutida por Hood 

(1965), desenvolvida por Thompson (1982) e aplicado a perfis de dados. Reid et al. (1990), seguindo 

as sugestões de Thompson, desenvolveu uma extensão para dados magnéticos mapeados e aplicou a 

técnica a dados reais levantados em campo na Inglaterra. Durrheim & Cooper (1998) aprimoram a 

técnica e desenvolvem um software para utilização por interpretes em dados magnéticos e 

gravimétricos. Desde então, essa ferramenta vem sendo incrementada e aplicada por inúmeros 

estudiosos e com resultados surpreendentes. 
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4.4.2 - Avanços tecnológicos e as estimativas de profundidade 

As interpretações de dados geofísicos aerolevantados e as estimativas de profundidade das fontes 

causadoras de anomalias vem sendo discutidas desde o início da década de 1930, com seu apogeu de 

desenvolvimento durante e após a II Guerra Mundial. Peters (1949) apresenta e discute alguns 

métodos especiais desenvolvidos pelo Gulf Research Laboratories, iniciados no final de 1929, para 

auxiliar nas interpretações magnéticas e funções, e salienta que a técnica pode ser estendida a dados 

gravimétricos, uma vez que ambos são campos potenciais. 

Vacquier et al. (1951) apresenta um método para interpretação de dados aeromagnetométricos 

que, extensivamente aplicado, produziu novos conhecimentos sobre as estruturas da crosta terrestre e 

trouxe luz a problemas específicos de geologia regional, como a profundidade máxima de sedimentos 

em bacias geológicas, o limite de contatos geológicos encobertos e o local de áreas com prováveis 

diferenciação de rochas, além de mineralizações em regiões de rochas não aflorantes. 

Na década seguinte, Gay (1963) estudou o padrão de curvas dos dados de intensidade magnética 

de diques finos infinitos que mostraram pertencer a uma família de curvas matematicamente simples, 

para quaisquer valores de mergulho e direção dos diques e qualquer valor de inclinação do campo 

magnético. Uma importância relevante deste trabalho é que a profundidade e localização do topo de 

um corpo tabular infinito (diques, veios, falhas, contatos e camadas de rochas) pôde ser determinado 

sem o conhecimento da intensidade e direção de magnetização da fonte, assumindo apenas que esses 

valores são sempre constantes. Hood (1965) e Hood & McClure (1965) demonstram, sem necessidade 

de cálculos matemáticos elaborados, que através do levantamento de medidas da primeira derivada 

vertical do campo magnético há um relativo ganho em informação sobre a geometria do corpo 

causador da anomalia. 

Nos anos 70’s houve numerosas tentativas de utilizar computadores para automatizar resoluções 

de anomalias de estruturas bidimensionais. Spector & Grant (1970) apresentam o desenvolvimentos 

das bases matemáticas para a aplicação da análise do espectro de potência na interpretação de  mapas 

aeromagnéticos. Os autores discutem a influência do tamanho horizontal, profundidade, espessura e 

posição em profundidade de blocos com a forma do espectro de potência obtido, além de incluir 

exemplos de mapas do Canadá e da América Central para demonstrar a aproximação das aplicações. 

Nabighian (1972a) apresentou um método para determinar anomalias magnéticas causadas por 

estruturas bidimensionais. O método assume que todos os corpos causadores de anomalias têm 

magnetização uniforme e sua seção de corte pode ser representada por um polígono de extensão em 

profunidade finita ou infinita. A técnica proposta faz extensivo uso do conceito de sinal analítico de 

uma função. Para o caso de camadas simples infinitas a amplitude do sinal analítico, ou qualquer de 

suas derivadas horizontais, é uma função simétrica em forma de sino maximizada exatamente sobre o 

topo da camada (Figura 4.13) (Nabighian 1972a, 1972b). Nabighian (1972b) reafirma o conceito de 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 75, 186p. 

75 

 

amplitude do sinal analítico para fontes magnéticas, na medida em que seus procedimentos puderam 

reproduzir as profudindades de topo de corpos causadores de anomalias, e menciona a aplicação do 

conceito a dados gravimétricos. 

 

Figura 4.13:  Curva de amplitude do sinal analítico, as unidade são arbitrárias (modificado de Nabighian 1972a). 

 

Na década que se segue, Nabighian (1984) incrementa sua técnica do conceito de função 

casual no domínio da frequência, podendo estendê-la a uma função de duas variáveis possibilitando a 

interpretação de anomalias tridimensionais por técnicas similares. Thompson (1982) apresenta um 

método rápido e eficiente para estimar profundidades de quantidade extensa de dados magnéticos. 

Denominado de EULDPH, a técnica apresentada baseia-se na relação homogênea de Euler e difere de 

técnicas contemporâneas similares em que modelos geológicos complexos são assumidos. Esse 

método aplica um índice estrutural para reproduzir as estimativas de profundidade, que, se utilizadas 

em conjunto, esses dois parâmetros, podem identificar e estimar profundidades para uma extensa 

variedade de estruturas geológicas como falhas, contatos magnéticos, diques, extrusivas e outras. 

Segundo Thompson (1982), o sucesso das interpretações resultantes do EULDPH depende 

parcialmente do entendimento intuitivo do interprete do conceito de estratos equivalentes e, também, 

depende parcialmente da experiência com o modelo estudado. A maior vantagem do método é que ele 

não assume um modelo geológico particular. Este autor apresenta em seu trabalho as bases teóricas, o 

algoritmo computacional, e aplicações do EULDPH a dados de modelos. 

Seguindo sugestões de Thompson (1982), Reid et al. (1990) incrementa suas técnicas e 

implementa o algoritmo EULDPH para ser utilizado na análise de dados magnéticos mapeados. Reid 

et al. (op cit) apresenta um exemplo prático de campo, de uma área localizada na porção central da 
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Inglaterra, e conclui que a Deconvolução de Euler pode ser aplicado tanto na definição de limite como 

na estimativa de profundidade da fonte causativa com acuracia surpreendente. O produto mais 

importantes na implementação 3D feito por Reid et al. (1990) para o algoritmo EULDPH foi sua 

possibilidade de ser utilizado para análise de dados magnéticos mapeados. Além de possibilitar as 

interpretações tridimensionais na delimitação de trends, como falhas do embasamento e contatos, e as 

estimativas de profundidades tanto para dados magnéticos como gravimétricos. Durrheim & Cooper 

(1998),  desenvolvem, a partir do software EULDPH (Thompson, 1982), o software EULDEP que 

pode ser utilizado para processar rapidamente perfis magnéticos e gravimétricos, condicionando um 

série de modelos iniciais que podem ser integrados a outros dados geofísicos e modelos adicionais de 

superfície possibilitando interpretações mais completas. 

4.4.3 - Bases teóricas 

Equação de Euler 

Considere qualquer função de três coordenadas Cartesianas x, y e z denotada por f (x, y, z).  O 

plano de observação será considerado z=0, e positivo na direção descendente. Por convenção, tem-se 

que, o eixo x aponta para o norte e o eixo y aponta para o leste. Uma propriedade importante de 

funções homogêneas é o fato de que se conhecermos o valor da função em um ponto p, então 

conhecemos o valor da função em qualquer ponto p’ que tenha coordenadas proporcionais às 

coordenadas de p (Thompson 1982). 

A função f (x, y, z) é dita homogênea de grau n se: 

*�+�, +,, +�� = +�	*(�,,, �)        (Eq. 4.23) 

Sendo a equação acima (Eq. 4.23) homogênea de grau n, a seguinte equação é satisfeita: 

�	 #$
#%

+ ,	 #$
#&

+ �	 #$
#�

= 	*     (Eq.4.24) 

Essa equação diferencial parcial é conhecida como Equação Homogênea de Euler ou 

simplesmente Equação de Euler. 

Agora, suponha que f (x, y, z) seja a forma funcional geral. A intensidade de anomalia magnética a 

partir de um arranjo de polos e dipolos tem um característico decaimento com a distância (Thompson 

1982; Reid et al. 1990). O campo devido a distribuição dos polos magnéticos pode ser escrito como: 

*��,,,�� = 	 '
��

     (Eq. 4.25) 

onde - = (.( + /( + 0())/(, N=1,2,3,... e G não depende de x,y,z. 

Claramente, a equação  acima (Eq. 4.25) é homogênea de ordem n = - N. 
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Índice estrutural 

Considere uma fonte pontual localizada no ponto x0, y0, z0 relativo ao plano de medição. A 

intensidade magnética na forma funcional será: 

∆1��,,� = *[��− ���, �,− ,��,��]   (Eq. 4.26) 

A Equação de Euler para a forma funcional pode ser reescrita como: 

��− ���
#∆*

#%
+ �,− ,��

#∆*

#&
− ��

#∆*

#�
= −2∆1(�,,)  (Eq. 4.27) 

A equação acima pode ser usada para analisar dados magnéticos mapeados, mas quando 

aplicamos esta expressão a perfis ou dados lineares orientados a coordenada x é uma medida da 

distância ao longo do perfil (Thompson, 1982). Se o gradiente transverso (3∆T/3y) na equação acima, 

Eq. 4.27, for assumido como zero, o segundo termo da esquerda também será zero.  

Com o propósito de eliminar o termo do gradiente transverso, assumimos apenas que a anomalia é 

simetricamente transversa ao perfil. Isto é restrito apenas a bidimensionalidade e mostra vantagens na 

interpretação (Thompson, 1982). A equação acima, pode então ser reduzida a expressão 

��− ���
#∆*

#%
− ��

#∆*

#�
= −2∆1(�)    (Eq. 4.28) 

Reorganizando a equação resultante, temos: 

��
#∆*

#%
+ ��

#∆*

#�
= � #∆*

#%
+2∆1(�)    (Eq. 4.29) 

 As derivadas ou gradientes na equação acima podem ser medidos ou, mais comumente, 

calculados a partir dos dados. As expressões desconhecidas na equação acima são x0, z0 e N. As 

coordenadas (x0, z0) representam a profundidade e localização de uma fonte pontual equivalente ao 

longo do perfil e N representa o tipo de fonte que melhor representa a anomalia. A Tabela 4.3 lista os 

índices estruturais para modelos simples pontuais (Thompson 1982, Reid et al. 1990, Fitzgerald et al. 

2004). A conexão entre o índice estrutural N e as anomalias geológicas reais formam a base do 

EULDPH e já foi bem discutida por outros autores como Slack et al. (1967), Thompson (1973) e 

Briener (1973) apud Thompson (1982). 

A Equação 4.29 pode ser solucionada com exatidão para as variáveis desconhecidas x0, z0 e N 

pela validação dos valores das derivadas e do campo total em três diferentes coordenadas de x ao 

longo do perfil. Isto resulta em três equações lineares em três posições desconhecidas, que pode em 

princípio ser solucionada se o determinante dos coeficientes forem diferentes de zero. Porém, algumas 

razões levam a não aplicação da Equação 4.29 diretamente ao dado observado (para maiores detalhes 

consultar Thompson 1982). 
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Tabela 4.3: A tabela apresenta a relação do índice estrutural com os modelos físico e geológico (modificado de 

Thompson 1982, Reid et al.1990, Fitzgerald et al. 2004). 

 

 

Janela de um perfil bidimensional 

Assuma que o campo anômalo seja perturbado por um valor constante B (valor regional do 

campo magnético total) na janela em que a equação 4.29 será avaliada (Thompson 1982). A 

quantificação observada será: 

1��� = ∆1���+�     (Eq.4.30) 

onde B é constante na coordenada x sobre a porção do perfil onde a análise está sendo realizada. 

Solucionando a Equação 4.30 para ∆T, substituindo na equação 4.29, e organizando os termos 

produzidos temos: 

��
#*

#%
+ ��

#*

#�
+2� = � #*

#%
+21    (Eq.4.31) 

Se uma equação (Eq. 4.31) for validada para quatro ou mais pontos dentro da janela do perfil, 

resultará um conjunto de equações sobredeterminadas. Até o momento, um operador constituído por 

sete pontos é utilizado. As sete equações em três desconhecidos x0, z0 e B são então solucionadas 

aplicando o processo de mínimos quadrados (Thompson 1982). 

O resultado do processo é constituído pelo registro e impressão dos dados. O processo pode ser 

mais facilmente entendido através da Figura 4.15. Para um dado index estrutural, comprimento e 

posição da janela ao longo do perfil sete pontos de dados são escolhidos, as soluções são obtidas para 

x0, z0, σz (barra de erro vertical ou parâmetro ) e B. 

A maioria das estruturas geológicas são melhores representadas por altos índices, mas os baixos 

índices são usualmente mais relacionados diretamente com a profundidade do topo da estrutura. O 

valor de tolerância (TOL) determinado por Thompson (1982) dependerá da qualidade dos dados e 

pode ser melhor ajustado por um interprete. Para dados aeromagnéticos de alta resolução uma 

estimativa particular é aceita para impressão se a seguinte equação for satisfeita: 

145 = �� ≤
��

+,�
     (Eq. 4.32) 

GRAV MAG

Monopolo Contato 0 1

Dipolo Dique Fino - 1,5

Prisma Dique - 2

Cilindro Pipe 1 2,5

Esfera Diápiro 2 3

Índice Estrutural
Modelo GeológicoModelo Físico
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Figura 4.14:  Representação esquemática simples da estimativa de profundidade validada (modificado de 

Thompson, 1982). 

 

Deconvolução de Euler 3D 

 Thompson (1982) sugere que o índice estrutural para um contato magnético é menor que 0.5. 

Este valor leva a uma subestimação de profundidade, mesmo quando testado em modelos ideais (Reid 

et al. 1990). Este autor mostra que o valor para um contato inclinado é, de fato, zero, e propõe a 

introdução de uma constante A na Equação de Euler. 

�� 	 ��
��

��
� �� 	 ��

��

��
� �� 	 ��

��

��
� �   (Eq. 4.33) 

onde A incorpora os fatores de amplitude, direção e inclinação que não podem ser facilmente 

separados. Para ver os passos do processo, consultar Reid et al. (1990). Essa equação é, então, 

resolvida utilizando todos os pontos da janela, para uma fonte localizada nas coordenadas x0, y0, z0, e 

para um valor médio (background) de B utilizando a inversa de Moore-Penrose (para informações 

consultar Lawson & Hanson 1974) na obtenção da estimativa pelos mínimos quadrados. As soluções 

são registradas se as incertezas de profundidade são menores que 15% da profundidade calculada. 

 Tem se então que, a deconvolução de Euler é um processo de inversão pelos mínimos 

quadrados que correlaciona a distribuição heterogênea de densidade e susceptibilidade magnética das 

fontes causativas com sua geometria em profundidade. A partir dos valores de um campo potencial 

(magnético ou gravimétrico) e de um índice estrutural adotado, busca-se solucionar a Equação de 

Euler fornecendo resultados da posição e profundidade da fonte causativa da anomalia (Reid et al. 

1990). 
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EUDEP: um programa para deconvolução de dados magnéticos e gravimétricos 

 Medidas do campo magnético e gravimétrico da Terra são utilizadas extensivamente para 

explorar estruturas em seu interior, desde que as rochas contenham minerais magnéticos e contrastes 

de densidade, particularmente em pesquisas de ouro, óleo, diamantes e outras substâncias de valor 

econômico. A deconvolução de Euler pode assessorar o interprete indicando porções de interesse dos 

dados, que puderam então ser modelados em detalhe. Não é assumido nenhum modelo geológico 

particular, mas utilizada uma série de distribuição de elementos magnéticos ou gravimétricos, polos e 

dipolos, como a fonte das anomalias (Hood 1965, Thompson 1982, Reid et al. 1990, Durrheim & 

Cooper 1998). 

 EULDEP (Durrheim & Cooper 1998) lê os dados do campo magnético, a partir de um arquivo 

ASCII, e processa um gráfico de soluções na tela. EULDEP calcula os gradientes horizontais e 

verticais do campo, assim como campo reduzido ao polo (para dados magnéticos), e apresentada esses 

resultados. O número máximo de pontos que podem ser processados são 2048. Isso foi produzido 

utilizando o Microsoft Fortran 5.0 e rodado em DOS em computadores que tenham pelo menos um 

processador 80286. 

  O software EULDEP utiliza perfil de dados e assume que o campo é  simétrico e transverso 

ao perfil. O campo total pode ser considerado como a soma do campo regional e a anomalia devida a 

fonte pontual (Eq. 4.30). Então, pela Equação 4.31 a posição x0, a profundidade z0 e o nível de base da 

anomalia B de uma fonte magnética específica pode ser solucionada se o campo magnético total e os 

gradientes horizontais e vertical são conhecidos em três pontos ao longo do perfil. Como os corpos 

magnéticos e gravimétricos são mais complexos que polos simples e dipolos, e como o dado real é 

contaminado por ruídos, são utilizados sete pontos de dados para o cálculo (Durrheim & Cooper 

1998). Isso gera um número sobredeterminado de equações que podem ser solucionados pela 

utilização através de inversão pelo mínimos quadrados (Menke 1989 apud Durrheim & Cooper 1998). 

6 = (7*7)��7*�     (Eq. 4.34) 

onde A é uma matriz 7x3 que contêm sete pontos de dados do perfil para os gradientes horizontais e 

vertical e os índices estruturais a serem pesquisados e G é uma matriz de sete pontos contida no lado 

direito da Equação 4.34. S é a matriz solução que contem as profundidades e posições horizontais das 

soluções. 

 O processo é repetido para diferentes valores do índice estrutural N. A fonte é considerada 

localizada quando as soluções para x0 e z0 em janelas de posições consecutivas estão a uma distância 

especificada pelo usuário. É possível limitar a profundidade no EULDEP e qualquer solução que 

esteja fora deste limite será rejeitada. Para o EULDEP fornecer soluções com acurácia o tamanho da 

janela deverá ser cerca de metade do tamanho da anomalia. Problemas ocorrem quando o tamanho da 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 75, 186p. 

81 
 

janela é maior que duas vezes o tamanho da anomalia ou menor que metade do tamanho da anomalia. 

Várias passadas são feitas através dos dados buscando por anomalias que ocorram em diferentes 

escalas de comprimento. Se os gradientes horizontal e vertical ao longo dos dados do perfil não  

estiverem disponíveis eles são calculados pelo EULDEP a partir do campo total usando métodos de 

domínio da frequência, para maiores esclarecimentos consultar Gunn (1975) e Durrheim & Cooper 

(1998). 

 A partir dos estudos discorridos nos tópicos acima, inúmeros têm sido os trabalhos que vem 

aprimorando (e.g. Mushayandebvu et al. 2001, Cooper 2004, Teixeira et al. 2006, Cooper 2009, Uieda 

et al. 2014) e aplicando (e.g. Oliveira et al. 2005, Dewangan et al. 2007, Githiri et al. 2011, Ghosh et 

al. 2012, Madeira et al. 2014, Madeira et al. 2015, Madeira et al. no prelo) a deconvolução de Euler 

como ferramenta para interpretação de dados geofísicos (magnéticos e gravimétricos) e sua integração 

com outros modelos, essa técnica tem alcançado resultados excepcionais para o incremento do 

conhecimento geológico em subsuperfície. 

 

4.5- RADIOMETRIA 

4.5.1 Introdução 

 Os levantamentos radiométricos são úteis no mapeamento geológico, pois diferentes tipos de 

rocha podem ser reconhecidos por sua distinta assinatura radioativa (Moxham 1963, Harthill 1989 

apud Kearey et al. 2009) e isso faz com que o método seja muito específico. Há mais de 50 isótopos 

radioativos de ocorrência natural, mas a maioria é rara ou somente muito fracamente radioativa. Os 

elementos de maior interesse em exploração radiométrica são o urânio (238U), o tório (232Th) e o 

potássio (40K). 

O espectrômetro de raios gama permite a identificação do elemento fonte. Isso é possível porque o 

espectro de raios gama de 238U, 232Th e 40K contém picos que representam estágios em sua série de 

decaimento. Quanto mais alta a frequência da radiação gama maior seu conteúdo de energia (Kearey et 

al. 2009). A interpretação dos dados radiométricos é principalmente qualitativa, embora existam 

curvas características para certas formas elementares que forneçam o parâmetro: (área de superfície) x 

(intensidade da fonte). 

4.5.2 Princípio Básicos do Método 

 Embora grande parte dos trabalhos originais sobre substâncias que emitem radiações foram 

realizados por Rutherford e outros há quase 80 anos atrás, sua origem – o núcleo de um átomo – não é 

muito bem compreendida até o momento (Telford et al. 1990). Para este trabalho iremos considerar 

apenas suas partes elementares. 
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Átomo: É a parte fundamental de todo elemento, consiste de uma densidade, pequeno (~10-13 cm de 

raio), núcleo de carga positiva carregado com elétrons de carga negativa, em número igual ao núcleo 

carregado. 

Próton: O núcleo é composto por um pacote firme de prótons e nêutrons. O próton, que transporta 

unidades de carga positiva, tem uma massa que pode ser de 1,7x10-24 g. O número de prótons no 

núcleo determine o próprio elemento, seu número atômico. 

Nêutron: Apresenta carga zero e uma massa ligeiramente maior que o próton. A medida que 

avançamos na Tabela Periódica, a razão de um número de nêutrons ao número de prótons aumenta de 

1 a ~1,5.  

Isótopo: Elementos de mesmo número atômico com diferentes números de massas. Praticamente toda 

massa de um elemento está contida no núcleo, por isso o número de nêutrons e prótons determina a 

massa atômica do elemento.  

Radioisótopos: é o átomo que apresenta o núcleo radioativo. Quando libera energia (partícula alfa, 

partícula beta ou radiação gama) se transforma em um isótopo. 

Partícula Alfa (α): Partículas carregadas por 2 prótons e 2 nêutrons, são equivalentes ao núcleo de 

hélio. Apresentam carga positiva 2+ e número de massa 4. É ejetada do núcleo durante a 

desintegração. 

Elétrons / Partícula Beta (β): Outro constituinte do núcleo que tem carga 1- e massa de 

aproximadamente 1/1.840 de um próton. A partícula ou radiação Beta trata-se de elétrons dotados de 

alta energia emitidos de núcleos atômicos instáveis. Em um decaimento beta ocorre uma conversão 

nuclear de um próton em um nêutron, um elétron e um neutrino. O próton permanece no núcleo 

atômico, o neutrino e o elétron são projetados do núcleo originando os raios beta. 

Radiação Gama (γ): Durante a desintegração nuclear, radiação eletromagnética pura, representando 

energia excessiva, é frequentemente emitida a partir dos núcleos excitados. Raios gama diferem de 

raio X apenas no nome, embora o último termo seja usado para radiação de menor energia. 

Desintegração Nuclear 

 Ao realizar seus trabalhos pioneiros em física nuclear, Sir Ernest Rutherford investigou as 

radiações em elementos com origens naturais e mostrou que elas consistem de três tipos distintos: 

raios α, β e γ. Cada um desses raios produzem três diferentes efeitos em graus variados, a saber: 

(i) afetam as emulsões fotográficas de forma aproximadamente igual a luz e raios-X; 

(ii) ionizam gases, tornando-os eletricamente condutores; 

(iii) produzem cintilações ou fosforescência em certos minerais e compostos químicos. 

Estes três efeitos têm sido usados em prospecção geofísica através dos métodos radiométricos. 
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A característica que difere os três raios durante a desintegração nuclear natural são os diferentes 

poderes de penetração. Nestas condições, os raios α são facilmente bloqueados por uma camada de 

papel, os raios β por uma placa de alumínio de poucos milímetros, enquanto a radiação γ requer vários 

centímetros de chumbo para ser bloqueada. Esses alcances em terrenos detríticos ou rochas são, 

portanto praticamente zero para os dois primeiros raios e nada mais que 50 – 75 cm de rocha para os 

raios γ. 

A energia máxima em desintegração nuclear natural é geralmente menor que 3 MeV [1 Mev = 106 

eV (elétrons volts)], a energia adquirida por uma partícula de unidade de carga, caindo com um 

potencial de 106 V]. Mesmo no ar, o alcance de 3 MeV das partículas α e β é de apenas uns poucos 

centímetros e metros, respectivamente. Em contrapartida, aos raios γ desta energia irá viajar algumas 

poucas centenas de metros no ar. 

Decaimento radioativo 

 A teoria das transformações radioativas foi anunciada por Rutherford e Soddy em 1902, em 

que declararam que quando um elemento emite raios α ou β, eles se transformam em um novo 

elemento. A taxa da desintegração é característica de cada um dos núcleos radioativos. Eles mostram 

que a razão de carga é proporcional ao número de átomos presentes e não afetados por processos 

físicos e químicos nas proximidades. 

 Nestas condições, para qualquer átomo radioativo, temos a relação: 

-+

-*
= −8.2                            (E. 4.35) 

onde N é o número de átomos presente até o tempo t e λ é a constante de decaimento que é 

característica de cada elemento. Portanto, 

9 :;/;+

+.
 = -λ 9 :<

/

�
   ou   2 = 2�.��0/      (E. 4.36) 

onde N0 é o número de átomos até um tempo arbitrário t=0. Se T1/2 é o tempo requerido para a 

desintegração meia vida do núcleo, temos que 

+
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=
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�
.��0*�/�              e               8 =

1��
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    (E. 4.37) 

 Apenas três elementos radioativos (U, Th e K) são de significância prática na análise 

radiométrica. O potássio é principalmente um ruído quando se analisa os outros dois elementos; 

embora o isótopo 40K não seja, aparentemente, mais abundante que U e Th, a ocorrência generalizada 

de rochas ricas em potássio e particularmente a associação destas com U e Th, por exemplo, em 

pegmatitos, cria um problema mais ou menos análogo ao da grafita versus sulfetos metálicos nos 

métodos elétricos e eletromagnéticos (Telford et al. 1990). 
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4.5.3 Minerais e rochas radioativas 

Os elementos de maior interesse na radiometria (Figura 4.15) são o urânio (
238
U), o tório 

(
232
Th) e o potássio (

40
K) pois são os maiores responsáveis pela radioatividade natural das rochas. A 

transformação das contagens por segundo em concentrações de K (potássio - %), eU (equivalente 

urânio – ppm) e eTh (equivalente tório – ppm) tem permitido extrair informações importantes desses 

dados, em correspondência à integração de dados exploratórios multiforme, possibilitando a 

identificação de áreas alteradas hidrotermalmente e explorar suas relações com os processos de 

mineralização em vários ambientes geológicos (Dickson & Scott 1997). 

 
Figura 4.15: O gráfico ternário apresenta a abundância relativa de elementos radioativos em diferentes tipos de 

rochas (modificado de Kearey et al. 2009). 

 

Todos estes radioelementos são litófilos e estão concentrados preferencialmente nas rochas 

ígneas ácidas, em relação às intermediárias, básicas e ultrabásicas (Tabela 4.4).  A abundância de 

urânio e tório nas rochas ígneas, além da concentração inicial, depende, sobretudo, da história pós-

cristalização das rochas que, às vezes, podem sofrer repetidas mudanças no conteúdo total desses 

elementos (Neuerburg 1956 in Kearey et al. 2009). 
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Tabela 4.4 O conteúdo radioativo das principais rochas é apresentado na tabela abaixo (modificado de Newman 

Fernández 2004). 

 

 Os minerais radioativos mais comuns são listados na Tabela 4.5 com seus modos de 

ocorrência. A natureza do mineral em que o radioisótopo é encontrado é irrelevante para fins de 

detecção, pois as técnicas de prospecção localizam o próprio elemento. 

 

Tabela 4.5: Principais minerais radioativos e modos de ocorrência (modificado de Telford et al. 1990). 

 

 

Os principais minerais a base de potássio são os feldspatos potássicos (principalmente 

ortoclásio e microclínio com aproximadamente 13% de potássio) e as micas (biotita e muscovita com 

8% de potássio, aproximadamente) e, consequentemente, apresentam altos teores em rochas ácidas 

(e.g. granitos) e baixos em rochas máficas (e.g. dunitos) (Dickson & Scott 1997). O comportamento 

dos minerais a base de potássio frente ao intemperismo determina o conteúdo de radioelementos nas 

rochas intemperizadas e solos, esse isótopo constitui 0,02% do potássio natural e é, portanto, uma 

medida direta do conteúdo de potássio no terreno. 

O urânio apresenta química dominada por dois estados de valência o U
+4
, geralmente contido 

em minerais insolúveis, e o U
+6
, em associação com complexos de CO3-2, SO4-2 e PO4-3 podendo 

formar muitos minerais solúveis (Dickson & Scott 1997). O urânio pode estar presente nas rochas 

tanto em minerais a base de óxidos como em silicatos, em minerais com urânio primário, em 

quantidades traço em outros minerais ou em contatos intergranulares, possivelmente entre óxidos e 

silicatos. Por si só o urânio não emite radiação gama durante seu decaimento e os mais energéticos 

raios gama emitido pelo isótopo filho vem do bismuto (
214
Bi), sendo denominado de equivalente ao 

urânio (eU) (Dickson & Scott 1997). 

Mineral Radioativo Mineral Ocorrência

Feldspato ortoclásio e microclínio [KAlSi3O8]

Muscovita [H2KAl(SiO4)3]

Alunita [K2Al6(OH)12SiO4] Alteração em rochas vulcânicas

Silvita, carnalita [KCl, MgCl2,.6H2O] Depósitos salinos em sedimentos

Monazita [Th2 + fosfato de terras raras] Granitos, pegmatitos, gnaisses

Torianita [(Th, U)O2]

Torita, uranotorita [ThSiO4 + U]

Uraninita [óxido de U, Pb, Ra + Th, terras raras] Granitos, pegmatitos e em veios de Ag, Pb, Cu, etc.

Carnotita [K2O.2UO3.V2O5.2H2O)] Arenitos

Gumita [alteração de uraninita] Associado à uraninita

Principais constituintes em rochas ígneas ácidas e 

pegmatitos
Potássio (K)

Granitos, pegmatitos pláceres
Tório (Th)

Urânio (U)
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O tório é um dos componentes menores da crosta da Terra, ocorrendo nos estados de valência Th+4 

e Th+3, a solubilidade dos complexos de tório é, geralmente, baixa, exceto em soluções ácidas. 

Entretanto, compostos orgânicos podem auxiliar na solubilidade do tório em condições de pH neutro 

(Boyle 1982). Os principais minerais de tório primário (monazita e zircão) são estáveis durante o 

intemperismo e podem acumular em minerais pesados em depósitos de areia, o tório liberado pela 

quebra de minerais durante o intemperismo pode ser retido em minerais hidratados ou oxidados a base 

de ferro ou titânio e com argilas (Dickson & Scott 1997). O tório não emite radiação gama durante seu 

decaimento que termina no isótopo estável 208Pb, o isótopo mais energético emitido pelo isótopo filho 

vem do tálio 208Tl e logo denominado de equivalente do tório (eTh) (Dickson & Scott 1997). 

Há um aumento no conteúdo dos radioelementos com relativo aumento no conteúdo de sílica 

em rochas ígneas, e.g., rochas ácidas têm maior conteúdo de radioelementos do que as rochas máficas 

a ultramáficas (Figura 4.16), os dados disponíveis para rochas metamórficas sugerem que, dependendo 

de qual protólito originou-se a rocha, o metamorfismo não afeta o conteúdo dos radioelementos 

(Dickson & Scott 1997). Rochas sedimentares, comumente, refletem o conteúdo de radioelementos da 

rocha fonte. 

 Quantidades traço de material radioativo são encontrados em todas as rochas. Juntamente com 

pequenas quantidades de radiação cósmica sempre presentes no ar, estas quantidades traço produzem 

uma leitura de background contínua, que pode variar de lugar para lugar por um fator de 5. A Tabela 

4.6 dá as quantidades de radioatividades ativas ou traço de rochas comuns, bem como as quantidades 

do elemento Rádio na água. 

 Em geral a radioatividade em rochas sedimentares e sedimentos metamorfisados é mais alta 

que em rochas ígneas e outros tipos de metamórfica, com exceção de granitos ricos em potássio. 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 75, 186p. 

87 

 

 
Figura 4.16: A figura apresenta a variação na média do conteúdo de K, eTh e eU para rochas ígneas intrusivas e 

extrusivas com aumento no conteúdo de sílica (extraído de Newman Fernández 2004). 

 

 

Tabela 4.6: Backgound de radioatividade para algumas rochas e localmente em água (modificado de Telford et 

al. 1990). 

 

 

4.5.4 Anomalias radiométricas 

Os dados radiométricos podem fornecer informações valiosas nos trabalhos de prospecção 

mineral e de mapeamento geológico, tais como: 

- mudança nas concentrações de U, Th e K que acompanham as principais mudanças na litologia, 

auxiliando como ferramenta de reconhecimento em trabalhos de mapeamento geológico; 

Rocha Ci/g (x10
-12

) K (ppm) Th (ppm) U (ppm) Água (rádio) Ci/g (x10
-12

)

Granito 1,2 35.000 15 4 Saratoga (NY) 0,01-0,1

Basaltos 0,7-4,8 9.000 2 0,6 Bath (Inglaterra) 0,14

Ultramáficas 10 0,2 0,05 Carlbad (Czech) 0,04-0,1

Marga 1,9 St Lawrence River 0,00025

Quartzito 5 Valdemorillo (Espanha) 0,02

Arenito 2,0-4,0 Aix-les-Bains (França) 0,002

Ardósia 3,0-8,0 Manitou (CO) 0,003

Dolomitos 8 Hot Springs (AR) 0,0009

Condritos 850 0,08 0,02 Oceâno Atlântico 0,014-0,034

Meteorito ferrífero 0,015 0,04 Oceano Índico 0,007
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- variações nas concentrações dos radioelementos que podem indicar processos geológicos primários, 

tais como a ação de soluções mineralizantes ou de processos metamórficos; 

- essas variações também caracterizam processos geológicos secundários, tais como alteração 

supergênica e lixiviação; 

- exploração de cobre porfiríticos (potassificação) e ouro, a partir da associação Au-V. 

Para exploração mineral e metalogenia, os mapas de razões dos radioelementos têm maior 

significado que os mapas de concentração absoluta (canais de U, Th e K). Embora os mapas de 

radioelementos individuais sejam mais efetivos na distribuição de tipos de rochas e trends estruturais, 

eles não são os mais indicados para encontrar concentrações de materiais localizados (Ostrosvskiy 

1975), os depósitos representam concentrações anômalas de um determinado elemento na crosta 

terrestre e o processo que leva a isso envolve concentração preferencial. Áreas com afloramentos 

escassos e predomínio de coberturas sedimentares a intensidade da radioatividade é muito baixa, as 

razões entre os radioelementos ameniza a importância da intensidade radiativa como um fator na 

avaliação da importância geoquímica do material fonte. 

Para Fornazzari et al. 2001 (in Soares 2004), a gamaespectometria, aérea e terrestre, possibilita 

a identificação de áreas alteradas hidrotermalmente e exploração de suas relações com processos de 

mineralização de ouro e prata, além de metais base (Cu-Pb-Zn), em vários ambientes geológicos. 

Ostrosvskiy (1975) estudou o antagonismo radioativo em paredes de rochas alteradas por processos 

metassomáticos através do que denominou parâmetro F (ou fator F). Esse autor salienta que, devido 

ao alto poder de migração do potássio em relação ao tório e ao urânio, é possível acúmulo de potássio 

em zonas hidrotermais, pois, ao contrário do tório e do urânio, o potássio está sempre na fase líquida 

da solução hidrotermal. Segundo Pires (1995), o 40K, constituinte importante das soluções 

hidrotermais, é o principal contribuinte e responsável por 98% da emissão de radiação gama dos radio 

isótopos primários presentes na crosta terrestre. 

Desta forma, o parâmetro F é utilizado para detectar regiões anômalas de potássio, o qual é 

típico de processo de alteração acompanhado por enriquecimento secundário de potássio. Os valores 

baixos representam as anomalias de Th, enquanto que altos valores, anomalias de potássio (Soares 

2004). 

A equação para o parâmetro F é expressa na relação: 

� =
2.34

3*5
= 	 2

3*5 34⁄
=

34

3*5 2⁄
          (Eq. 4.38) 

onde eTh e eU correspondem aos isótopos mais energéticos emitidos pelos seus isótopos filhos tálio 

(208T) e bismuto (214Bi), respectivamente (Dickson & Scott 1997). 

 



 
 

CAPÍTULO 5 

PROCESSAMENTO DE DADOS GEOFÍSICOS 

5.1- INTRODUÇÃO 

A finalidade deste capítulo é a apresentação dos bancos de dados utilizados e a metodologia 

aplicada na confecção dos mapas geofísicos temáticos, dos perfis bidimensionais de deconvolução de 

Euler e das superfícies tridimensionais geradas a partir dos perfis 2D. Os dados de geologia obtidos 

em campo serão apresentados no próximo capítulo, Capítulo 6 – Dados de Campo. 

 Os resultados geofísicos foram gerados em três etapas principais: (i) mapas geofísicos 

temáticos (gravimétricos, magnetométricos e radiométricos); (ii) perfis bidimensionais (gravimétrico e 

magnetométrico) através da deconvolução de Euler; (iii) superfície tridimensional e bloco diagrama 

3D. 

 

5.2- BANCO DE DADOS 

5.2.1 - Gravimetria 

Os dados gravimétricos e topográficos utilizados neste trabalho foram levantados através da 

cooperação científica entre a National Aeronautics and Space Administration – NASA e o Centre 

National d’Études Spatiales – CNES, na missão espacial Topex/Poseidon (T/P). Essa iniciação teve 

origem em 1981 no seminário de previsão científica em Les Arcs na França, que teve como finalidade 

a discussão de temas como microgravidade, ciências da terra, astronomia, sistema solar e planetologia. 

O objetivo principal do projeto espacial T/P foi o mapeamento da superfície topográfica dos oceanos e 

a determinação da sua profundidade e dinâmica, afim de aumentar o conhecimento dos efeitos dos 

oceanos no clima e ambiente da Terra.  

A missão T/P teve início com o lançamento do satélite em 10 de agosto de 1992 cessando suas 

operações em 5 de janeiro de 2006. A missão realizou registros de dados da órbita durante 

surpreendentes 13 anos, com mais de 62000 órbitas na Terra (CNES, acessado em 02/12/2014). Essa 

foi a primeira missão a demonstrar que o Sistema de Posicionamento Global pode ser usado para 

determinar a localização exata de uma nave espacial e registrar sua órbita. Sabendo a posição precisa 

do satélite, com erro menor que 2 cm de altitude, foi possível o registro das medidas de altitude dos 

oceanos com precisão. 

O satélite T/P (Figura 5.1) foi posicionado a 1336 km de altitude da superfície terrestre equatorial 

com uma inclinação de 66°, o que implica uma órbita de amostragem de 66° Norte e 66° Sul, de modo 
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a cobrir a maior parte dos oceanos do mundo. A cada dez dias (ou mais precisamente 9,916 dias), era 

fornecida a topografia oceânica do mundo, ou a altura da superfície do mar, com uma precisão sem 

precedentes (4,2-5,0 cm) (CNES, acessado em 02/12/2014). Cada ciclo de repetição, 

aproximadamente 10 dias, era realizada com 254 passagens em uma velocidade orbital de 7,2 km/s 

(Figura 5.2). 

 

Figura 5.1: O satélite Topex/Poseidon e seus principais componentes (Modificado de www.cnes.fr). 

 

 

Figura 5.2: A configuração da órbita do satélite Topex/Poseidon ao redor da Terra e sua projeção sobre a 
superfície dos mares (modificado de www.altimetry.info). 
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Os dados de anomalia free-air e topográfico foram adquiridos livremente através do site 

http://topex.ucsd.edu/cgi-bin/get-data.cgi, bastando, para isso, informar as coordenadas limites da área 

em grau decimal (xmin -43,240, ymin -19,758, xmáx -44,116, ymáx -20,538) no sistema WGS-84. Os 

arquivos são disponibilizados em formato *.ASCII XYZ. 

 

5.2.2 - Magnetometria e Gamaespectometria 

Os dados magnetométricos e gamaespectométricos utilizados neste trabalho foram cedidos 

pela CPRM, através do geofísico sênior Antonino Juarez Borges, e fazem de parte de três 

levantamentos de dois projetos aerogeofísico distintos (Figura 5.3), a saber (i) Projeto Rio das Velhas 

(PRV) e do (ii) Programa de Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais 2001 (PLAMG 2001). 

Abaixo, serão apresentadas em detalhes as informações relevantes de cada projeto. 

 

Figura 5.3: Mapa de localização dos projetos geofísicos (convênio CPRM-CODEMIG) utilizados neste trabalho 
e localização da zona de cisalhamento São Vicente, alvo deste estudo. As linhas cinzas são os contatos 
geológicos apresentados por Baltazar et al. (2005). Ocorrem superposições e, também, ausência de dados em 
alguns limites. PLAMG – Programa de Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais. 
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Projeto Rio das Velhas 

 O Projeto Rio das Velhas (PRV), o principal banco de dados desta dissertação, foi um projeto 

cooperativo entre governo (DNPM/CPRM), indústria (empresas mineradoras) e cientistas de 

universidades (Fundação Gorceix) e representa um dos maiores levantamentos geológicos e geofísicos 

aéreo de detalhe já realizado no Brasil. Os levantamentos aerogeofísicos, realizados pela PROSPEC 

S.A. – Geologia, Prospecção e Aerolevantamentos, ocorreram entre 17 de julho e 04 de outubro de 

1992 e totalizaram 6726 km de perfis cobrindo 1700 km2 do greenstone belt Rio das Velhas (CPRM – 

Projetos da Série 3000, acessado em 07/12/2014). O objetivo deste projeto foi prover a região de 

conhecimentos de subsuperfície que possibilitassem detectar novos alvos para a prospecção mineral, 

como também novos subsídios para o estudo do caráter geológico e do feitio tectônico/estrutural da 

área, visando facilitar e aprimorar a execução do mapeamento geológico em 1:25.000 de toda área 

coberta pelo aerolevantamento (Borges 1998). 

 Objetivando racionalizar as operações de voo e do processamento dos dados, em função das 

feições geológicas presentes na área recoberta, bem como devido às características do levantamento 

aerogeofísico de alta resolução conduzido por helicóptero de grande porte, Bell 212, a direção das 

linhas de voo foram orientadas perpendicularmente à direção preferencial das rochas dos Grupos Nova 

Lima e do Grupo Maquiné, resultando na divisão de quatro blocos voadores com direções N40°W e 

N50°E (Figura 5.4), perpendiculares às estruturas geológicas e tão próximas quanto possível da 

direção do campo magnético terrestre (CPRM – Projetos da Série 3000, acessado em 07/12/2014). 

O levantamento aerogeofísico do Projeto Rio das Velhas foi executado, a nível de 

detalhamento, com altura de vôo de 60 m acompanhando o relevo do terreno, mantendo o sensor 

eletromagnético a uma altura de 30 m sobre o relevo, o sensor magnético a 45 m e o 

gamaespectrométrico a 60 m – no interior da aeronave. As linhas de produção tiveram espaçamento de 

250 m e as linhas de controle espaçamento de 5000 m (Borges 1998). Para a aquisição dos dados 

utilizou-se um sistema eletromagnético constituído de cinco frequências (500, 935, 4175, 4600 e 

33000 Hz), com pares de bobinas coaxiais e coplanares; um magnetômetro com bombeamento ótico 

de vapor de césio com precisão de 0,01 nT; e um gamaespectrômetro com discriminação dos canais de 

U, Th, K e Contagem Total, com cristais detectores de 1024 polegadas cúbicas. Nos levantamentos 

eletromagnético e magnetométrico os equipamentos foram montados em "bird" e para o levantamento 

radiométrico instalados no interior do helicópero. Para a orientação da aeronave foi utilizado um 

sistema de navegação por satélite GPS - Global Positioning System, e um Radar Altimétrico, 

compatível com as especificações de voo (Borges 1998). 
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Figura 5.4: Localização do Projeto Rio das Velhas sobre os contatos geológicos do Quadrilátero Ferrífero 
(Baltazar et al. 2005), bem como a localização do traço da zona de cisalhamento São Vicente, em detalhe a 
divisão dos blocos com suas respectivas linhas de voo de produção (N40W e N50E), as linhas de controle foram 
levantadas perpendicularmente às essas (Adaptado de Madeira 2011). 

 

As amostragens tiveram intervalos de 0,1 segundos, para o levantamento magnetométrico e 

eletromagnetométrico, e de 1,0 segundos, para o levantamento gamaespectométrico. Os dados 

levantados tiveram registros analógicos e digitais, gravados em fitas magnéticas, com todos os valores 

medidos em voo e nas estações base (Borges 1998). Além das fitas magnéticas contendo todas as 

medições geofísicas e as coordenadas de cada ponto de amostragem, como produtos finais tiveram 

fitas de vídeo cassete contendo o filme de todos os perfis voados; mapas coloridos e de contorno em 

preto e branco, cobrindo toda a área do projeto, na escala 1:100.000, e mapas padrão 1:25.000 para 

cada um dos métodos (magnetometria, gamaespectrometria e eletromagnetometria). 
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Programa de Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais 

 O Programa de Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais 2001 (PLAMG 2001) é um 

contrato firmado pela Secretaria de Minas e Energia (SEME) com a Lasa Engenharia e Prospecção 

S.A., para execução de serviços de aquisição e processamento de dados aeromagnéticos e 

aerogamaespectométricos. O Levantamento Aerogeofísico 2001 compreendeu seis regiões do Estado 

de Minas Gerais, cobrindo 72774 km2, totalizando 320074 km lineares de voo ou cerca de 12,5% do 

território mineiro.  

Área 2 (Pitangui – São João del Rei – Ipatinga) 

 A Área 2 faz parte do Programa de Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais, coordenado 

pela Secretaria de Minas e Energia (SEME) que, em 25 de julho de 2000, firmou contrato com a Lasa 

Engenharia e Prospecção S.A. para executar os serviços de aquisição e processamento de dados 

aeromagnéticos e aerogamaespectrométricos compreendendo cerca de 155261 km de perfis e cerca de 

35175 km2 de superfície. Este levantamento teve como objetivo o fornecimento de uma base de dados 

geofísicos-geológicos para a redução dos riscos em pesquisa mineral principalmente para os elementos 

ouro, prata, ferro e manganês (Lasa Engenharia e Prospecção S.A. 2001). 

 O levantamento aerogeofísico da Área 2 foi executado entre os meses de agosto de 2000 e 

março de 2001 e para o recobrimento a área foi dividida em dois blocos: Oeste e Leste (Figura 5.5). O 

Bloco Oeste compreendeu uma superfície de 21564 km2 com direção de linhas de produção N30E e 

linhas de controle N60W e o Bloco Leste uma superfície de 13611 km2 com direção de linhas de 

produção N30W e linhas de controle N60E. Ambos os blocos tiveram como espaçamento entre linhas 

de produção 250 m e entre linhas de controle 2500 m. Foram utilizadas duas aeronaves Cessna, 

modelo 404 – Titan, equipadas com magnetômetro de bombeamento ótico de vapor de césio da 

Geometrics (modelo G-822a), gamaespectrômetro Exploranium (modelo GR-820) e sistema de 

navegação GPS Sercel NR-103 de 10 canais (Lasa Engenharia e Prospecção S.A. 2001). 

 A altura de voo foi fixada em 100 m sobre o terreno, com velocidade de voo aproximada de 

200 km/h. Ao longo dos perfis foram realizadas leituras com intervalos entre as medições geofísicas 

consecutivas de 0,1 s para o magnetômetro (com resolução de 0,001 nT) e 1,0 s para o espectrômetro 

(de 256 canais espectrais), posicionadas com sistema de observação por satélite GPS de precisão 

melhor do que 10 m. As leituras do magnetômetro equivalem a aproximadamente 8 m no terreno e as 

leituras do gamaespectrômetro a intervalos de aproximadamente 80 m no terreno. Os dados foram 

registrados a bordo das aeronaves, digital e analogicamente, pelo sistema de aquisição GEODAS e 

duas estações fixas foram instaladas nas bases de operações, Ponte Nova (MG) e Santo Antônio do 

Amparo (MG), para monitoramento da órbita dos satélites e para o controle da variação diurna do 

campo magnético terrestre (Lasa Engenharia e Prospecção S.A. 2001). 
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Figura 5.5: Localização da Área 2 do Programa de Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais 2001, no 
contexto do Quadrilátero Ferrífero, contatos geológicos de Baltazar et al. (2005), e da zona de cisalhamento de 
São Vicente. As setas indicam a direção das linhas de voo de produção nos blocos Oeste e Leste. 

 

 

 Durante a fase de processamento dos dados (Figura 5.6), realizada entre os meses de Abril e 

Maio de 2001, os blocos foram trabalhados como um conjunto único de dados. Os produtos finais do 

levantamento aerogeofísico, além de um arquivo XYZ gerado através do software Oasis Montaj 5.0 da 

Geosoft, foram apresentados sob forma de Relatório Final e Anexos, que incluem os diversos mapas 

geofísicos temáticos (magnetométricos e gamaespectrométricos). Maiores detalhes do levantamento e 

processamento dos dados podem ser verificados no Relatório Final do Projeto. 
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Figura 5.6: Fluxograma do processamento de dados da Área 2 do Programa de Levantamento Aerogeofísico de 
Minas Gerais (Modificado de Lasa Engenharia e Prospecção S.A. 2001). 

 

Área 3 (Morro do Pilar – Serro – Guanhães) 

 A Área 3 faz parte do PLAMG foi coordenado pela Secretaria de Minas e Energia (SEME) 

que contratou a LASA Engenharia e Prospecções S.A. e permitiu a esta subcontratar a MEGAFÍSICA 

Survey Aerolevantamentos S.A. para execução de serviços de aquisição e processamento de dados 

aeromagnetométricos e aerogamaespectométrico compreendendo cerca de 49501 km de perfis e cerca 

de 10141 km2 de superfície. Este levantamento teve como objetivo fornecer uma base de dados 

geofísicos-geológicos para a redução dos riscos em pesquisa mineral principalmente para os elementos 
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zinco, chumbo, cobre, ouro, prata, fósforo, diamante e manganês (MEGAFÍSICA Survey 

Aerolevantamentos S.A. 2001). 

 O levantamento aerogeofísico foi executado entre os meses de dezembro de 2000 e junho de 

2001 recobrindo totalmente a área com direções de linha de voo de produção N30W e as linhas de 

controle N60E (Figura 5.7). Os espaçamentos entre as linhas de produção foram de 250 m e entre as 

linhas de controle 2500 m. A aeronave utilizada foi um Aerocommander – modelo AC 50, equipada 

com magnetômetro de bombeamento ótico de vapor de césio da Scintrex (modelo CS-2), 

gamaespectrômetro multicanal Picodas (modelo PGAM) e sistema de navegação GPS Picodas/Novatel 

de 12 canais (MEGAFÍSICA Survey Aerolevantamentos S.A. 2001). 

 

Figura 5.7: Localização da Área 3 do Programa de Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais 2001 no 
contexto do Quadrilátero Ferrífero, contatos geológicos de Baltazar et al. (2005), e da zona de cisalhamento de 
São Vicente. 

 A altura de voo foi fixada em 100 m sobre o terreno, com velocidade aproximada de 200 

km/h. Ao longo dos perfis foram realizadas leituras com intervalos entre as medições geofísicas 

consecutivas de 0,1 s para o magnetômetro (com resolução de 0,001 nT e faixa de 20000 – 95000 nT) 

e de 1,0 s para o espectrômetro (256 canais espectrais), posicionadas com sistema de observação de 

satélite GPS, de precisão melhor do que 10 m. As leituras do magnetômetro equivalem a 

aproximadamente 5,5 m no terreno e as leituras do gamaespectrômetro a intervalos de 

aproximadamente 70 m no terreno. Os dados foram registrados a bordo da aeronave, digital e 

analogicamente, pelo sistema de aquisição de dados Picodas (modelo PDAS 1000). Para 
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monitoramento da órbita dos satélites e para o controle da variação diruna do campo magnético 

terrestre instaladas no aeroporto base em local de gradiente magnético suave. Todos os dados 

adquiridos foram armazenados no disco rígico do PDAS 1000 e posteriormente transferido para o 

disco magnético (MEGAFÍSICA Survey Aerolevantamentos S.A. 2001).  

 Os produtos finais do levantamento aerogeofísico, após processamento com mesma 

sistemática das demais áreas do programa (Figura 5.6), foram apresentados em arquivo ASCII 

gravados em CD-ROM de 650 MB de capacidade, em formato XYZ GEOSOFT e em binário GDB 

formato padrão do banco de daos Oasis Montaj, foram apresentados sob forma de Relatório Final e 

Anexos, que incluem diversos mapas geofísicos temáticos (magnetométricos e gamaespetrométricos). 

Para maiores detalhes do levantamento e processamento dos dados verificar MEGAFÍSICA Survey 

Aerolevantamentos S.A. (2001). 

 

5.3- TRATAMENTO DOS DADOS 

 O tratamento de dados e os resultados alcançados seguem nos próximos tópicos. 

5.3.1 - Geração de Mapas 

Mapas Gravimétricos 

Os dados de anomalia free-air e topográfico, em formato *.ASCII XYZ, foram importados 

para o software Geosoft Oasis Montaj versão 7.0.1 e convertidos para *.gdb. Em seguida, foi aplicada 

a rotina WINXY desse software e os dados interpolados através do método de mínima curvatura em 

malha regular. A interpolação do grid foi ajustada, a partir da análise empírica dos resultados, até 

chegar a melhor resolução, com espaçamento das células de 450 m. 

Foram gerados mapas de anomalia free-air e topográfico e, após o tratamento matemático dos 

dados, com a obtenção da correção Bouguer (CB) (Eq. 4.8), foi aplicada a Eq. 4.7 nos grids de 

anomalia free-air e de CB a fim de obter o mapa de anomalia Bouguer. 

De posse do grid que originou o melhor mapa de anomalia Bouguer, foi realizado o pré-

processamento através da Transformada Rápida de Fourier, realizando a mudança de domínio da 

imagem do espaço para o domínio da frequência. Pela aplicação de filtros (Tabela 4.2) foram gerados 

mapas de derivada horizontal, derivada vertical de primeira ordem e os mapas de continuação para 

cima (Figura 5.8). 
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Figura 5.8: O fluxograma apresenta os mapas gravimétricos gerados. Dx – primeira derivada horizontal (E-W); 
Dy – primeira derivada horizontal (N-S); Dz – primeira derivada vertical; Up1000, Up2500, Up5000, Up10000, 
Up25000 e Up50000 – continuação para cima de 1000 m, 2500 m, 5000 m, 10000 m, 25000 m e 50000 m. 



Madeira, T. J. A., 2016 Análise Geofísica e Estrutural da zona de cisalhamento São Vicente, QFe, MG. 

100 
 

Mapas Magnetométricos 

 Os dados aerolevantados do PRV e do PLAMG 2001 foram processados pela CPRM, os dados 

tiveram o IGRF subtraído, foram nivelados e micronivelados para uma base comum e o trend regional 

removido. O arquivo grid com dados de Campo Magnético Anômalo, foram importados para o Oasis 

Montaj 7.0.1 e, posteriormente, gerados arquivos *.gdb. Pela rotina WINXY os dados foram pré-

processados, através da Transformada Rápida de Fourier, apenas na área de interesse. Pela aplicação 

de filtros (Tabela 4.2), rotina MAGMAP, foi possível o destaque e identificação das anomalias na área 

de estudos. 

Para gerar os mapas, os dados foram interpolados, pelo método de mínima curvatura, em uma 

malha regular de 450 m. sendo gerados mapas temáticos de campo total, campo anômalo, amplitude 

do sinal analítico, gradiente vertical de primeira e segunda ordem, gradiente horizontal em X e Y e 

continuação para cima (Figura 5.9). 

 

Figura 5.9: O fluxograma apresenta os mapas magnetométricos gerados. Dx – primeira derivada horizontal (E-
W); Dy – primeira derivada horizontal (N-S); Dz – primeira derivada vertical; Dz2 – segunda derivada vertical; 
Up1000, Up2500, Up5000, Up10000, Up25000 e Up50000 – continuação para cima de 1000 m, 2500 m, 5000 
m, 10000 m, 25000 m e 50000 m. 
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Mapas Gamaespectométricos 

 Os dados aerolevantados do PRV e do PLAMG 2001 foram processados pela CPRM, foram 

nivelados e micronivelados para uma base comum e o trend regional removido. O arquivo grid com 

dados do canal de K, canal de eTh, canal de eU e Contagem Total foram importados para o Oasis 

Montaj 7.0.1 e, posteriormente, gerados arquivos *.gdb. Pela rotina WINXY os dados foram pré-

processados apenas na área de interesse. 

Para gerar os mapas, os dados foram interpolados, pelo método de mínima curvatura, em uma 

malha regular de 450 m, sendo gerados mapas temáticos de contagem total, K, eTh, eU, fator F, 

mapas de razão (eTh/K, eU/K, eU/eTh) além da imagem ternária (Figura 5.10). 

 

Figura 5.10: O fluxograma apresenta os mapas gamaespectométricos gerados. eU – canal do equivalente do 
Urânio; eTh – canal do equivalente do Tório; K – canal de potássio; CT – contagem total; eU/eTh, eU/K, eTh/K 
– razão dos respectivos elementos; FF – parâmetro F; TER – imagem ternária. 
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5.3.2 - Deconvolução de Euler 

A Deconvolução de Euler (2D) foi realizada a partir da versão livre do software Euldep 1.00 da 

School of Geosciences – University of the Witwatersrand (Durrheim & Cooper 1998), afim de estimar 

as profundidades médias das superfícies de contraste gravimétrico e magnetométrico da área. Foram 

gerados dezenas de perfis gravimétricos e magnetométricos ao longo da estrutura estudada com o 

intuito de conhecer regionalmente as estruturas mais significativas, que apresentam maiores contrastes 

físicos de densidade e susceptibilidade magnética, e para determinar os melhores parâmetros a serem 

aplicados para a geração do modelo 3D e análises estruturais. 

Inicialmente, os perfis foram traçados em ambiente GIS (ArcGis 9.3) perpendicularmente, ou 

aproximadamente perpendiculares, ao traço da zona de cisalhamento São Vicente. De posse dos mapas 

gravimétrico, anomalia Bouguer, e magnetométrico, amplitude do sinal analítico, os perfis gerados no 

ArcGis 9.3 foram importados para o Geosoft Oasis Montaj 7.0.1 para a obtenção dos perfis de dados 

geofísicos utilizados no processo de Deconvolução de Euler. 

Os dados geofísicos dos perfis gravimétricos e magnetométricos foram processados 

matematicamente e importados para o software Euldep (Durrheim & Cooper 1998). Este software faz 

uso de diversos parâmetros na determinação da posição e profundidade média estimada da fonte 

causativa da anomalia, que seguem: altura do levantamento, profundidade limite de estimativa, índice 

estrutural  e tamanho da janela. 

Foram gerados dezenas de perfis de inversão afim de estimar a profundidade da zona de 

cisalhamento São Vicente e as estruturas a ela relacionada. Nas Figuras 5.11 e 5.12, serão 

apresentadas as posições dos perfis que melhor representam o contexto geológico observado em 

campo, e que serão discutidos em detalhe no capítulo 6, além de 2 perfis de cada método (gravimetria 

e magnetometria) para visualização pormenor e entendimento do dado de inversão ainda sem 

interpretação. Os demais perfis mostrados nos mapas das Figuras 5.11 e 5.12 seguem em anexos 

(Anexo I, perfis gravimétricos, e Anexo II, perfis magnetométricos). 
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Figura 5.11: Pefis de deconvolução de Euler dos dados gravimétricos de anomalia Bouguer gerados no 
EULDPH. Os asteriscos são as profundidades médias de topo da fonte pontual que gerou a anomalia 
gravimétrica. Os dados detalhados de cada perfil encontram-se na Tabela 5.3 deste capítulo. 
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Figura 5.12: Pefis de deconvolução de Euler sobre dados magnetométricos de Amplitude do Sinal Analítico. Os 
dados detalhados de cada perfil encontram-se na Tabela 5.4 deste capítulo. 
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5.3.3 - Integração Tridimensional 

O modelo tridimensional da superfície de contraste gravimétrico foi obtido pela integração dos 

diverso perfis bidimensionais gerado pelo método de krigagem esférica no software ArcScene 9.3. 

Para geração do modelo 3D foram selecionados e integrados os perfis de deconvolução de Euler que 

melhor representaram a zona de cisalhamento. Os parâmetros adotados para cada perfil seguem na 

Tabela 5.1 e o resultado da krigagem, a superfície de descolamento da Nappe Ouro Preto em 3D, 

segue na Figura 5.13. 

 

Tabela 5.1: Parâmetros adotados para os perfis gravimétricos utilizados na deconvolução de Euler do modelo 

3D. 

Perfil X0 Y0 Direção Comprimento Janela Prof. máx. (m) 

Perfil 0 631672 7806642 NS 15km 3 6.975 

Perfil 1 629694 7804496 NS 15km 3 7.200 

Perfil 1 623859 7801877 N45W 15km 7 7.200 

Perfil 2 615556 7792743 WE 20km 23 9.675 

Perfil 2 618477 7800050 N45W 20km 11 9.900 

Perfil 2 618530 7785641 N45E 20km 3 9.900 

Perfil 3 616564 7788958 WE 20km 31 9.900 

Perfil 4 618190 7774975 N45E 25km 7 12.448 

Perfil 5 620912 7774353 N45E 20km 11 9.900 

Perfil 6 622030 7771149 N45E 20km 29 9.900 

Perfil 7 622171 7774564 WE 20km 3 9.675 

Perfil 8 623233 7773222 WE 20km 3 9.675 

Perfil 10 629662 7761076 N45E 20km 21 9.900 

Perfil 11 631622 7758823 N45E 20km 3 9.900 

Perfil 12 635234 7758004 N45E 15km 11 7.425 

Perfil 13 637821 7756252 N45E 15km 5 7.425 

Perfil 14 639299 7753484 N45E 20km 7 9.900 

Perfil 14 636519 7760648 WE 20km 27 9.900 

Perfil 15 642556 7757950 N45E 20km 23 9.900 

Perfil 15 642556 7757950 N45E 25km 17 12.448 

Perfil 16 644195 7755667 WE 20km 3 9.900 

Perfil 17 646976 7748336 N45E 15km 3 7.425 

Perfil 18 649262 7746350 N45E 20km 25 9.900 
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Figura 5.13: Superfície tridimensional de contraste gravimétrico (densidades) obtida com as krigagens dos 
perfis mais representativos da estrutura geológica reconhecida em campo. A – vista em planta, B – visada para 
NW obliqua ao plano horizontal, C – visada para WNW obliqua ao plano horizontal e D – visada para WNW de 
perfil com o relevo da estrutura regional em profundiade. As dimensões do bloco são x=43.400 m, y=60.000 m e 
z=-9.800 m. 
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 Os perfis de inversão magnética que apresentaram resultados mais condizentes com os dados 

geológicos disponíveis e observados em campo são apresentados na Tabela 5.2. A disposição espacial 

3D destes perfis ao longo da zona de descolamento basal é apresentada na Figura 5.14. 

Tabela 5.2: Parâmetros adotados para os perfis magnetométricos utilizados na deconvolução de Euler. 

Perfil X0 Y0 Direção Compr (km) Janela Prof. máx. (m) 

Perfil 00 633454 7806390 N45W 10 7 4.500 
Perfil 00 622453 7797086 WE 15 9 7.200 
Perfil 01 629834 7803908 NS 10 9 4.725 
Perfil 01 629647 7804172 N45W 10 9 4.725 
Perfil 01 622386 7794076 WE 15 7 7.200 
Perfil 02 625515 7801301 N45W 10 3 4.725 
Perfil 03 623770 7798915 N45W 10 7 4.500 
Perfil 03 623710 7791467 WE 10 7 4.725 
Perfil 04 624525 7789323 WE 10 7 4.725 
Perfil 04 622349 7785027 WE 15 7 7.200 
Perfil 05 621563 7774394 N45E 15 11 7.297 
Perfil 06 624818 7780099 N45E 12 7 5.625 
Perfil 06 622629 7773365 N45E 15 11 7.512 
Perfil 06 625524 7774635 N45E 10 17 4.950 
Perfil 07 624724 7771197 N45E 15 11 7.297 
Perfil 07 627185 7771751 N45E 10 17 4.950 
Perfil 07 623147 7775409 WE 15 17 7.425 
Perfil 08 628824 7768890 N45E 10 17 4.950 
Perfil 08 624832 7772570 WE 15 17 7.425 
Perfil 09 630647 7766351 N45E 10 17 4.950 
Perfil 09 626493 7769916 WE 15 17 7.425 
Perfil 10 633092 7764529 N45E 10 17 4.950 
Perfil 10 629055 7768186 WE 15 17 7.425 
Perfil 11 633197 7762722 N45E 15 11 7.297 
Perfil 11 629453 7765744 WE 15 5 7.200 
Perfil 11 635054 7762244 N45E 10 17 4.950 
Perfil 12 632798 7764167 WE 15 7 7.200 
Perfil 12 635333 7760536 N45E 15 11 7.512 
Perfil 13 641114 7761209 WE 10 7 4.725 
Perfil 13 637233 7762091 WE 15 7 6.975 
Perfil 13 636312 7759657 N45E 15 11 7.512 
Perfil 14 637417 7758602 N45E 15 11 7.297 
Perfil 14 644696 7759249 WE 10 9 4.725 
Perfil 16 641861 7755992 WE 15 3 6.975 
Perfil 17 649688 7753217 WE 10 5 4.500 
Perfil 19 645684 7749250 WE 15 3 7.200 
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Figura 5.14: Bloco 3D com os perfis bidimensionais de inversões dos dados magnetométricos. Nas 
extremidades norte e sul a disposição das anomalias magnéticas é caótica, assim como as mineralizações 
apresentadas no mapa simplificados do QFe, e na área central as anomalias ocorrem concentradas na base do 
Grupo Maquiné. As dimensões do bloco são x=43.400 m, y=60.000 m e z=-9.800 m. 



 
 

CAPÍTULO 6 

DADOS DE CAMPO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

6.1- INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentados os dados de campo. As campanhas de levantamento de dados 

foram realizadas de acordo com a viabilidade e em paralelo a geração dos dados geofísicos. Os dados 

serão apresentados por áreas e no final do capítulo será apresentada uma discussão integrada dos 

resultados. 

 

6.2- CAETÉ – SABARÁ – RAPOSOS 

 A primeira etapa de campo foi realizada na porção norte da área de estudos, nas proximidades 

das cidades de Caeté – Sabará – Raposos, e teve como objetivo principal a integração de dados 

geofísicos preliminares com os dados estruturais levantados em campo. Foram realizadas quatro 

seções geotransversais às principais estruturas da área (Figura 6.1) que resultaram em dois perfis 

geológico-geofísico (Figura 6.2) que foram publicados e apresentados em fórum nacional de geofísica 

por Madeira et al. (2014). Em larga medida o levantamento de dados se concentrou no volume de 

rochas de capa da zona de cisalhamento São Vicente. Madeira et al. (2014) propuseram o fechamento 

de uma dobra regional com padrão de assimetria em S para esta região. 
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Figura 6.1: Mapa geológico da região de Caeté com as unidades do Supergrupo Rio das Velhas disposto em um 
arranjo de uma megadobra em padrão assimétrico em “S” tendo os gnaisses do Complexo Metamórfico Caeté 
ocupando o núcleo da dobra. Indicações dos perfis geológicos executados e as estações indicadas em vermelho 
serão apresentadas para discussão. (modificado de Madeira et al. 2014 e Endo et al. 2005) 
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Figura 6.2: Perfis AA’ e BB’ do mapa geológico da Figura 6.2. O perfil integrado (geofísico-estrutural) AA’, 
corte aparente, mostra uma geometria em que a mega estrutura é uma dobra anticlinal sinfórmica. O perfil BB’, 
corte aparente, mostra uma dobra sinformal. (modificado de Madeira et al. 2014). 

 As estações 03 e 52 (Figura 6.1) localizam-se no domínio de flanco inverso da Nappe Curral 

(Endo et al. 2005), onde predominam as relações de vorticidade entre a xistosidade e o acamamento, 

bem como os padrões de assimetria de dobras, horária [Z]. Na estação 03 (Figura 6.3) ocorrem 

formações ferríferas bandadas da Formação Cauê, Grupo Itabira, com veio de quartzo de geometria 

sigmoidal. A relação cinemática observada entre a foliação penetrativa e o acamamento, na direção de 

caimento das lineações de interseção (Lint=90/55) é Sn [Sb]=115/66[130/70], apresenta vorticidade 

horário [Z]. A estação 52, também no domínio da Nappe Curral, foi levantada em clorita xisto da 

Unidade Mestre Caetano, apresenta bandamento composicional bem definido e verticalizado, a 

foliação penetrativa apresenta mergulho menos acentuado que o bandamento (Figura 6.4). A relação 
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entre a foliação e o acamamento, Sn[Sb]=333/69[171/86] resulta na Linter=95/44, indica cinemática de 

vorticidade horária [Z]. 

 

Figura 6.3: Formação ferrífera bandada com veio de quartzo sigmoidal. Os eixos de boudins apresentam atitude 
média em torno de 250/50. A visada da foto, Az.327, é contra o caimento das lineações de interseção. 

 

Figura 6.4: Em (A) corte perpendicular e contra o caimento da lineação de interseção (Linter), o bandamento 
composicional (Sb) apresenta-se com alto ângulo de mergulho e a foliação penetrativa (Sn) com mergulho na 
direção oposta e menos acentuado. Em B visada, Az.140, na direção do caimento da Linter. 

 A inversão geofísica de dados magnetométricos dessa localidade, apresentado por Madeira et 

al. (2014), mostra uma anomalia marcante no contato entre as rochas das estações 03 e 52. Essa 

anomalia se estende continuamente em alta profundidade e se conecta a zona de cisalhamento São 

Vicente. A integração dos dados de inversão com os dados de campo é apresentada no perfil BB’ da 

Figura 6.2, em que é possível observar uma discordância angular estrutural entre as rochas de lapa e de 

capa da zona de cisalhamento São Vicente. 
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 Geograficamente posicionada sobre o traço da zona de cisalhamento São Vicente foi levantada 

a estação 13. Esta estação apresenta as características típicas da estrutura estudada, as rochas são 

xistos e filitos filoníticos com abundante venulação de quartzo, leitoso e sacaroidal, carbonato 

sacaroidal, e ainda com ocorrência de cristais de quartzo fumê nas vênulas (Figuras 6.5A e B). No 

domínio de lapa ocorrem rochas da Unidade Mestre Caetano (Figura 6.5A) e no domínio de capa 

rochas da Unidade Córrego do Sítio (Figura 6.5B). O contato é de natureza tectônica sendo 

materializado pela zona de cisalhamento São Vicente. Na capa da estrutura ocorrem enxames de 

vênulas métricas e disseminadas de quartzo cristalino com carbonato e MnO (óxido de manganês) 

subordinado (Figura 6.5C). A vorticidade da zona de cisalhamento São Vicente é horária com 

assimetria das estruturas em padrão “Z”. Como pode ser observado nos cortes aparentes, 

perpendiculares e contra o caimento da lineação de interseção (=172/52), tanto da Figura 6.5B 

(foliação S[C]=110/70[130/60]) quanto da Figura 6.5C (veio de quartzo), que mostram vorticidades 

aparentes anti-horárias ou assimetrias de dobras em padrão “S”. 

 Nas imediações da zona de cisalhamento São Vicente, no domínio de capa, foi levantada a 

estação 25 (Figura 6.1).  É um afloramento de quartzo-mica-xisto da Unidade Córrego do Sítio com 

intensa venulação de quartzo (Figura 6.6). Nesta estação é possível observar tanto vorticidade anti-

horária [S] quanto horária [Z]. Quando analisada a cinemática pela relação entre o bandamento 

composicional e a xistosidade, Sn[Sb]=160/62[135/50], a vorticidade é anti-horária e quando 

analisamos a cinemática pela relação entre a foliação milonítica e a xistosidade verifica-se a 

propagação e expansão do processo de milonitização para o interior da capa da estrutura com 

vorticidade horária. 

 Continuando em direção ao núcleo do volume de rochas sobre a capa da ZCSV, estações 27 e 

37 (Figura 6.1), ocorrem rochas da Unidade Córrego do Sítio. Na estação 27 é registrado xisto 

clorítico-sericítico e filito apresentando uma camada de 15 centímetros de quarto-sericita xisto 

indicando o acamamento sedimentar (Figura 6.7 B), que ora pode se apresentar dobrado com padrão 

de dobras mesoscópicas em ‘Z’ (Figuras 6.7 A e C). A análise da vorticidade a partir da relação entre 

foliação e o bandamento composicional dada por Sn[Sb]=165/47[180/60] e lineação de interseção 

(112/32) resulta em cinemática horária. Mais alguns metros em direção à capa, observa-se intensa 

zona de venulação quartzosa com cristais deformados e disseminados (Figura 6.7D). Na estação 37 

(Figura 6.1) afloram quartzo xistos de coloração verde da Unidade Córrego do Sítio, a foliação é 

penetrativa de geometria sigmoidal (Figura 6.8). A relação entre o bandamento composicional e a 

foliação penetrativa (Sn[Sb]=130/55[105/65] e Linter=110/55) resulta em cinemática com vorticidade 

anti-horária. Nos litotipos filossilicáticos predomina a cinemática com vorticidade horária, compatível 

com o movimento da zona de cisalhamento São Vicente. 
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Figura 6.5: Em (A), Az.340, xisto/filito filonítico sericítico à clorítico com venulação de quartzo e carbonato, 
Unidade Mestre Caetano. Em (B), Az.340, xisto/filito filonítico de coloração cinza com foliação S/C que pode 
ser observada no polígono de detalhe. Em (C), Az.350, na figura da esquera veio de quartzo cristalino com 
carbonato e MnO subordinados, a foto tratada, no centro, foi para auxiliar no traçado da interpretação, croqui à 
direita. 

 

Figura 6.6: Foto, à esquerda com visada para Az.165, da foliação milonítica sigmoidal e intensa venulação 
caótica de quartzo cristalino. À direita, croqui da estrutura. 
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Figura 6.7: Em A e B (Az.355) o bandamento composicional apresentando atitude com mergulhos íngremes e 
camada de quartzo-sericita xisto dobrada. Em C (Az. 273) exposição da superfície do acamamento devido a 
maior fissilidade da anisotropia primária mostrando a sua relação com a foliação e a lineação de interseção. Em 
D afloramento com intensa venulação de quartzo e croqui representativo do detalhe. 

 

Figura 6.8: Xisto verde com foliação sigmoidal, visada da foto Az.110. 
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 Na estação 21 (Figura 6.1), onde ocorrem quartzo-sericita xistos da Unidade Morro Vermelho, 

estão impressas nas rochas dobras com padrão de assimetria em ‘S’ (Figura 6.9). Essa assinatura é 

concordante com a cinemática entre a xistosidade e o bandamento composicional Sn[Sb], 

130/21[100/20], que também mostra vorticidade anti-horária. 

 

Figura 6.9: Dobra mesoscópica assimétrica (em planta) exibindo padrão de assimetria em “S”, afloramento da 
Unidade Morro Vermelho. 

 Nas imediações do Complexo Caeté, estação 22 (Figura 6.1), ocorre metaultramafitos e talco 

xisto da Unidade Ouro Fino em afloramento na margem da rodovia BR-262 – Caeté. A rocha 

apresenta lineação mineral, Lmin=160/10, 147/04 (Figura 6.10). A relação de vorticidade determinada 

entre a foliação S/C (S[C]=140/40[120/35]) é de cinemática anti-horária.  

 

Figura 6.10: Metaultramafito com estrias e ressaltos (slickenfibres e step fibres) com caimento para Az.075 
(ponta da lapiseira). As estrias apresentam-se com ângulo de aproximadamente 90° em relação às lineações 
minerais (=160/10). 

 Na cidade de Caeté foi levantada a estação 24 (Figura 6.1) em rochas do Complexo 

homônimo. Esta estação fica nas proximidades do contato proposto por Baltazar et al. (2005) para as 

rochas do Supergrupo Rio das Velhas com o embasamento. Foi observado um granitóide milonitizado 

e uma zona de cisalhamento. A zona de cisalhamento (Figura 6.11A e B) apresenta vorticidade, 
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verificada pela relação entre foliação S/C (S[C]=180/44[130/53]), anti-horária. A lineação de 

interseção resultante possui atitude 155/42. 

 

Figura 6.11: Em (A), Az.130, e em (B), Az.150, a relação entre os planos de foliação S/C e a lineação de 
interseção, paralela a caneta, gerada pelos planos. 

 A estação 44 foi levantada em antigas catas de ouro em rochas da Unidade Ribeirão 

Vermelho, são metaultramáficas intensamente dobradas configurando uma região de charneira de 

dobra (Figura 6.1). As galerias têm desenvolvimento na direção 110°-125°, paralelas à lineação de 

interseção de atitude 112/17 e aos eixos de dobras de atitude 115/18 (Figura 6.12A). Ocorrem dobras 

centimétricas sem raízes (Figura 6.12B) com a foliação bastante conturbada e presença de intensa 

venulação de quartzo e carbonato sacaroidal associado. 

 

Figura 6.12: Em (A) visada para Az.120, direção de caimento das lineações de interseção e eixos de dobras. Em 
(B) visada para Az.115 mostrando conjunto de dobras sem raízes de escala centimétrica. 

Ainda nos limites de charneira da dobra regional, em seu flanco oposto, foi levantada a 

estação 60 (Figura 6.1), onde ocorre quartzo-xisto da Unidade Mindá. Há presença de veios de quartzo 

intrafolial e dobras assimétricas mesoscópicas em padrão ‘Z’ (Figura 6.13A), além de dobras em caixa 

(Figura 6.13B). Os veios intrafoliais dobrados, de ambas as figuras, indicam vorticidade horária. A 
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relação entre as atitudes da foliação e do acamamento (Sn[Sb]=135/45[180/48]), que resulta na 

lineação de interseção de atitude 115/36, também indica vorticidade horária. 

 

Figura 6.13: Em (A) o bandamento composicional é dobrado associado a foliação penetrativa S2 apresentando 
padrão de dobra em ‘Z’ e veio de quartzo sigmoidal com vorticidade horária (em planta). Em (B) o acamamento 
dobrado e foliação S2 indicam vorticidade horária (em planta). 

Nas proximidades com as rochas do Grupo Maquiné, estação 65 (Figura 6.1), afloram xistos 

cinza escuro da Unidade Mindá apresentando foliação sigmoidal de eixo de atitude 120/20, paralelo à 

lineação de interseção (Figura 6.14). A vorticidade dada pela relação entre a foliação S/C 

(S[C]=170/70[140/35]) é anti-horária. 

 

Figura 6.14: Sigmoide em corte de estrada com visada para Az.260, em que a vorticidade aparente apresenta 
cinemática horária. 
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Os dados estruturais de campo são apresentados nos estereogramas da Figura 6.15, e os resultados da 

integração geologia-geofísica nos perfis verticais da Figura 6.2. Um dado bastante relevante desta 

campanha de campo e que merece destaque é o paralelismo das lineações de interseção (Li) e mineral 

(Lm) com os eixos de dobras. 

 
Figura 6.15: Em A o acamamento das rochas do Supergrupo Rio das Velhas evidenciado pelas variações 
composicionais de porções micáceas, quartzosas e máficas e em B o acamamento das rochas pertencentes ao 
Supergrupo Minas manifestado pelas variações composicionais dos itabiritos, mármores e filitos. Em C a 
foliação penetrativa principal – xistosidade (Sn) observada em toda a área, em D a lineação de interseção (li) dos 
planos de acamamento (Sb) e da xistosidade (Sn), em E a lineação mineral (sub) paralela à Li, em F eixos de 
dobras mesoscópicas, em G a foliação milonítica observada em escamas de rochas e em H a superfície axial de 
dobras mesoscópicas. Em I a disposição da lineação de crenulação associada com uma clivagem de crenulação 
N-S (modificado de Madeira et al. 2014). 
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6.3- CAPANEMA – CAPIVARI – GANDARELA 

 Esta campanha de campo auxiliou no entendimento da zona de cisalhamento São Vicente, em 

sua porção centro-sul, e trouxe luz ao entendimento da natureza da falha de São Bento (ZCSB), já 

apresentada e discutida por Angeli (2015), na oportunidade em que o autor propõe, para esta mesma 

área, o fechamento para sul da megadobra sinclinal antifórmica Maquiné. Serão apresentadas as 

principais estações levantadas desde o domínio de lapa, WSW da ZCSV, passando pelo domínio de 

capa até a transposição da zona de cisalhamento São Bento (Figura 6.16). 

  

Figura 6.16: Mapa de estações das campanhas Capanema – Capivari – Gandarela, região centro-leste do 
Quadrilátero Ferrífero. A linha preta é coincidente com o perfil esquemático que será apresentado na Figura 
6.25. 

No domínio de lapa e nas proximidades com a ZCSV, foi levantada a estação 94 (Figura 6.16). 

Esta estação localiza-se no domínio da Nappe Curral, cuja vergência é para norte (e.g. Endo et al. 

2005), onde predominam as relações de xistosidade e o acamamento de flanco normal. Neste ponto 

são observados xistos e filitos (cloríticos, carbonáticos e sericíticos), além de horizontes ferruginosos 

bandados (Figura 6.17 – A e B). As relações de vorticidades entre as foliações destas rochas 

(Sn[S0]=43/37[30/64]) e que gerou uma lineação de interseção 110/09 apresentam movimentos anti-

horários com assimetria de dobras em padrão “S”. 
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 Ainda, é possível observar veios de quartzo com geometria sigmoidal horária cortando as 

foliações da rocha, Figura 6.15 – C e D. Pela proximidade desta estação com o traço da zona de 

cisalhamento São Vicente constata-se uma incipiente superposição de estruturas com assimetria em 

“Z”, condizentes com a cinemática da ZCSV, sobre estruturas com assimetria em “S”, verificadas nas 

relações entre o acamamento e a xistosidade. 

Estruturas como lineação de crenulação (Lcren=174/34) e dobras abertas com eixo para NE 

(β=47/51) e vergência para NW foram associadas a Orogênese Brasiliana I de Endo (1997) e Endo & 

Machado (1998), que apresentam essas mesmas características para a região S-SE do QFe. 

 

Figura 6.17: Em (A) a relação cinemática entre as foliações Sn[S0] mais comumente observada nas imediações 
da estação 94. Em (B) horizontes ferruginosos bandados formados por camadas intercaladas de óxido de ferro, 
quartzo/sílex e camada carbonática. Em (C.1) veios de quartzo em geometria sigmoidal (tension gash) com 
vorticidade horária compatível com o movimento da superfície de descolamento basal da Nappe Ouro Preto. Em 
(C.2) Croqui dos veios pós-tectônicos em relação as foliações Sn[S0] observadas nas rochas desta estação. 

 

A mina de ouro de Santa Isabel, de propriedade da Jaguar Mining Inc., é posicionada no 

domínio da ZCSV. A estação 70 (Figura 6.16) é localizada nas imediações da entrada da mina, em um 

mirante natural onde é possível observar o traço da ZCSV que pode ser inferido por antigas 

escavações (Figura 6.18). Neste ponto a rocha analisada é um clorita sericita xisto com foliação 

anastomosada. A vorticidade é horária dada pela relação entre as foliações S/C (44/58[46/35]). A 

atitude da lineação de interseção entre as foliações S/C é 121/09.  
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Figura 6.18: Zona de cisalhamento São Vicente inferida pelas antigas escavações, linha laranja com escala, vista 
das proximidades da portaria da mina de Santa Isabel (Jaguar Mining Inc.), visada para NNW. 

 

Ainda nas imediações da zona de cisalhamento São Vicente, estações 96 e 97 (Figura 6.16), as 

análises de vorticidade tectônica, através das relações entre as foliações das rochas, tornam-se mais 

trabalhosa quanto mais próximo a zona de cisalhamento. Isto se deve a transposição de deformações 

que inibem a visualização das estruturas com clareza. No domínio da Nappe Curral as vorticidades, 

condizente com o fechamento do flanco normal da nappe, apresentam sentido anti-horário (Endo et al. 

2005), e no domínio da Nappe Ouro Preto, no flanco inverso da dobra Maquiné (Angeli 2015), o 

padrão de assimetria de dobras também é anti-horário. Essa relação de vorticidade pode ser obliterada 

por deformações posteriores, que destroem, amplificam ou coocorrem em situações particulares – tudo 

dependente da reologia dos materiais envolvidos na deformação. 

Ao longo da ZCSV, em suas imediações, são observadas vorticidades tectônicas anti-horárias, 

horárias ou mesmo ambas. O croqui da Figura 6.19 é uma tentativa de mostrar como essas relações 

cinemáticas aparecem nas rochas. Lembrando que, ora pode ocorre uma vorticidade, ora outra e, ainda, 

ora ambas as vorticidades. Esse comportamento está intrinsecamente relacionada a reologia das rochas 

envolvidas na deformação e em suas propriedade físico-químicas relativas, onde rochas pelíticas 

absorvem e registram melhor as deformações do que e rochas mais competentes. 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 75, 186p. 

123 
 

 

Figura 6.19: Esquema representativo das relações cinemáticas observadas nas foliações S/C em rochas no 
domínio da zona de cisalhamento São Vicente. Quanto mais próximo ao traço da ZCSV predominam as 
vorticidades horárias e quando distanciamos verificamos a superposição de assimetria em “Z” sobre “S” até o 
domínio das vorticidades primitivas com assimetria dominantemente em “S”. 

 

 Afastando-se da zona de influência da ZCSV, estação 99 da Figura 6.16, ocorre filitos 

carbonáticos e sericíticos milonitizados (Figura 6.20) intercalados com metarenito de granulometria 

grossa, que se apresenta de forma discreta. A gradação de uma litologia a outra é transicional e parece 

seguir a alternância nos pulsos de energia no ambiente deposicional. Em Baltazar et al. (2005) as 

rochas dessa localidade são descritas como Unidade Jaguara, Formação Casa Forte, porém não são 

descritos os filitos milonitizados nessa unidade. As vorticidades indicadas pelas foliações 

(S[C]=70/20[23/52]) que geraram a lineação de de interseção com atitude média 95/16 são anti-

horárias. Essa mesma relação cinemáticas já fora descrita por Signorelli et al. (1996) para uma 

estrutura nas proximidades. 

 Nas estações 73 e 74 (Figura 6.16) ocorre quartztito sericítico muito fino com lentes de 

quartzo-ferruginoso e horizontes de formação ferrífera. As laminas ferruginosas ocorre dispersas 

localmente entre os níveis do quartzito (Figura 6.21). Esse material foi boudinado em regime de 

deformação constritiva resultando em elipsoides com geometria de deformação prolata. Estas 

estruturas, lineações do tipo-B em regime de dobras já foram registradas por Franco (2003), Franco & 

Endo (2004) e Angeli (2015) para esta mesma região. A vorticidade verificada nestas estruturas, em 

ambas as estações, foram analisadas a partir da relação entre as foliações S/C (S[C]=90/35[76/41]) que 

gerou a lineação de interseção 90/38, e apresenta rotação anti-horária. 

Concomitante a esta campanha de campo foi realizado um perfil geológico-estrutural local 

acompanhando os trabalhos de Angeli (2015). Este perfil local corresponde às estações 89 a 93 da 
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Figura 6.16. A relação das foliações das rochas, Sn[Sb], são sempre em alto ângulo e próximos a 90° 

(e.g. Sn[Sb]=101/18[190/20] e Lint=107/08; Sn[Sb]=63/29[100/20] e Lint=114/08; Sn[Sb]=27/11[190/10] 

e Lint=120/43), condizente com as relações encontradas em charneiras de dobras. A variação de 

vorticidade é persistente, ora horária e ora anti-horária, resultando em estruturas em lápis. Ainda, foi 

possível a identificação de estruturas sedimentares acanaladas com topo variando entre S-SW. 

 

Figura 6.20: Estrutura S[C], com vorticidade  em filonito carbonático intercalado com quartzito grosso da 
Unidade Jaguara, Formação Casa Forte. 

 

Figura 6.21: Estruturas em lápis, deformação constritiva, em quartzito muito fino com quartzo-ferruginoso. A 
visada da foto esquerda é para SSE e da direita para ESE. 
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Nas proximidades da Fazenda Capivari, estação 88 da Figura 6.16, foram observadas dobras 

intrafoliais em rocha quartzítica com vorticidade tanto horária quanto anti-horária (Figura 6.22), como 

já registrado por Angeli (2015). A rocha é definida como um quartzo-sericita xisto nos mapas da 

CPRM (Baltazar et al. 2005). As atitudes da lineação de interseção e dos eixos das dobras são, 

respectivamente, 083/33 e 104/27. As relações entre as foliações S/C, S[C]=72/50[96/55], e Sn/S0, 

Sn[S0]=92/33[115/40] indicam vorticidade horária. 

 

Figura 6.22: Dobra intrafolial em ‘Z’, vorticidade horária, em quartzo-sericita xisto da Formação Palmital, 
Grupo Maquiné. Visada da fotografia para Az.080. 

 Sintetizando as informações levantadas na campanha Capanema – Capivari – Gandarela e 

integrando aos dados geológicos e estruturais, bem como aos dados geofísicos e as informações 

compiladas por Franco (2003), Franco & Endo (2004) e Angeli (2015) para a região do Sinclinal Ouro 

Fino, foi realizado o perfil transverso vertical da Figura 6.23. Esse perfil está localizado entre os perfis 

de deconvolução gravimétrica 12 e 15 (Anexo I), em que o perfil 12 mostra a zona de cisalhamento 

São Vicente (descolamento basal) e o perfil 15 mostra a conexão da zona de cisalhamento São Bento 

com a ZCSV. 

Para auxiliar no entendimento das estruturas encontradas em campo na região de interação da zona 

de cisalhamento São Vicente com os volumes de rocha tanto da capa quando da lapa, foi gerado um 

diagrama (Figura 6.24) representativo da progressão da deformação ao longo da ZCSV. No domínio 

de vorticidade D1, sobre o traço da ZCSV, há predomínio da cinemática da zona de cisalhamento com 

vorticidade horária ou dobras assimétricas em padrão “Z”. Nas imediações da ZCSV, nos domínios 

D2, há superposição de estruturas com assimetria de dobras em padrão “Z” sobre estruturas com 

assimetria em padrão “S”. Já nos domínios D3, afastados da zona de influência da deformação da 

ZCSV, há predomínio da vorticidade primitiva com assimetria em padrão “S” do flanco inverso da 

dobra Maquiné (Angeli 2015) e “S” do flanco normal da Nappe Curral (Endo et al. 2005). 
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Figura 6.23: Perfil geológico-estrutural integrado a geofísica de profundidade, a visada é em corte aparente e 
mostra as vorticidades relativas ao plano oposto e oblíquo as lineções de interseção e mineral. As setas e pontos 
são indicativos de movimento relativo dos planos. O perfil é uma síntese dos dados levantados na campanha 
Capanema – Capivari – Gandarela e sua posição pode ser verificado na Figura 6.16. 

 

Figura 6.24: Em (A) esquema geral parcial do sistema de dobras que compôem a Nappe Ouro Preto; e em (B) o 
modelo de propagação da deformação a partir do movimento da nappe rumo aos domínios interiores da capa e da 
lapa (setas em vermelho), os domínios D1, D2 e D3 representam os domínios de vorticidade observados. Os 
volumes dos domínios D2 e D3 da capa e da lapa não são equivalentes. Supõe-se que o volume da capa seja 
maior. 
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6.4- CATAS ALTAS – BARÃO DE COCAIS – SANTA BÁRBARA 

 A finalidade do levantamento de campo neste setor foi entender a relação cinemática de uma 

zona de cisalhamento regional (falha São Bento) que se conecta com a zona de cisalhamento São 

Vicente (descolamento basal da Nappe Ouro Preto). Bem como atestar as proposições de Rossi (2014) 

e Rossi & Endo (2015) para a falha de Água Quente. Os dados estruturais são apresentados nos 

estereogramas que acompanham o mapa da Figura 6.25. As cinemáticas observadas ao longo da zona 

de cisalhamento São Bento (ZCSB) bem como da zona de cisalhamento Água Quente são de 

vorticidades horárias. 

Área A 

 Nesta área (Figura 6.25) observa-se um filito grafitoso na capa de antigas catas de ouro, 

enquanto a rocha da lapa é um clorita xisto (Figura 6.26). O contato entre essas duas rochas, no 

domínio do filito grafitoso, ocorre com material sericítico de coloração amarelada, nas bordas do 

contato, domínio do filito grafitoso, ocorre quartzo e carbonato sacaroidal em sombra de pressão com 

vorticidade horária. A atitude de eixos de dobra mesoscópica é 75/60. Essa vorticidade é idêntica a 

verificada na relação da foliação da rocha S[C] cujas atitudes são 130/65[150/80] e a lineação de 

interseção resultante é 110/52. 

Área B 

 A área B situa-se nos limites da cidade de Santa Bárbara (Figura 6.25), as estações mais 

ilustrativas da zona de cisalhamento São Bento, nesta área, são a estações 111 e 113. 

A estação 111, figura 6.27, é um corte de estrada em clorita quartzo xisto do Grupo Nova 

Lima, Unidade Santa Quitéria. Observa-se a foliação da rocha com variação no mergulho, de médio a 

alto ângulo (40°-70°). A vorticidade da estrutura, observada na relação entre as foliações 

Sn[S0]=130/20[150/25], apresenta componente horária, a mesma observada ao longo da zona de 

cisalhamento São Vicente. 

 A estação 113 foi levantada em um gnaisse milonitizado do Complexo Santa Bárbara. No 

mapa do Quadrilátero Ferrífero (Baltazar et al. 2005), essa estação fica nas imediações do contato do 

Complexo Santa Bárbara com clorita talco xisto do Grupo Nova Lima (Figura 6.28). É possível 

observar o bandamento composicional da rocha e a foliação milonítica (Figura 6.28). A vorticidade da 

estrutura de cisalhamento, descrita a partir da relação entre as foliações S[C] de atitude 

116/86[144/90], apresenta vorticidade horária. 

 



Madeira, T. J. A., 2016 Análise Geofísica e Estrutural da zona de cisalhamento São Vicente, QFe, MG. 

128 
 

 

Figura 6.25: Mapa de estações e estereogramas com as estruturas levantadas. A área está dividida em quatro 
subáreas. A sub área A está localizada nas proximidades das minas Córrego do Sítio I e II da AngloGold 
Ashanti, B nas imediações da  represa do Peti (cidades de Santa Bárbara e Barão de Cocais), C (fora da área 
cartografada pelo projeto Geologia do Quadrilátero Ferrífero de Baltazar et al. 2005) entre o distrito de Florália 
(Santa Bárbara) e o município de João Monlevade.  Nos estereogramas são apresentadas apenas as medidas 
tomadas em conjunto e que permitiram a análise cinemática da estrutura observada. (Sb) acamamento 
sedimentar, (Sn) xistosidade penetrativa, (Sm) foliação milonítica, (Lint) as lineações de interseção entre os 
planos SbxSn ou SnxSm, (Lcren) Lineação de crenulação e (B) eixo de dobra. (base de dados do mapa de 
Baltazar et al. 2005). 
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Figura 6.26: Afloramento em corte de estrada (MG-129) nas proximidades da portaria da mina de Córrego do 
Sítio II, antiga mina de São Bento, em que pode-se observar uma antiga cata de mineração de ouro, material 
removido no centro da fotografia. À esquerda, o filito grafitoso na capa da cava e, à direita, clorita xisto da lapa. 
Visada da foto para WSW. 

 

Figura 6.27: Zona de cisalhamento, com vorticidade horária, em clorita xisto do Grupo Nova Lima, visada para 
Az.105. As escalas, barras pretas, têm duas vezes o tamanho do martelo, que está ao lado direto e no topo da 
escala. 
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Figura 6.28: Gnaisse milonitizado do Complexo Santa Bárbara e zona de cisalhamento, visada das fotos é para 
Az.150. 

 

Área C 

 A estação 114 foi levantada em uma lavra de areia nas proximidades da localidade de Florália 

sendo constituída, predominantemente, por um quartzito branco homogêneo, intensamente cisalhado e 

recristalizado com níveis de xisto subordinado. A vorticidade verificada pela relação da foliação 

milonítica S/C apresenta rotação horária (S[C]=120/70[150/65]). A lineação de interseção desta trama 

é 145/70. Todas as estruturas apresentam alto ângulo de inclinação (Figura 6.29). 

 

Figura 6.29: Lavra de areia de quartzito bastante cisalhado e recristalizado. Em (A) vista geral da lavra e em 
(B), visada para ESE, detalhe mostrando lente de xisto intercalada ao quartzito. 
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Área D 

A estação 115 situa-se nas proximidades a norte da cidade de Catas Altas, no domínio da zona 

de cisalhamento de Água Quente (Figura 6.25). Neste ponto pôde ser observada uma rocha ultramáfica  

de composição, aparentemente, homogênea com a presença de duas fases de cisalhamento de 

componente direcional superpostas. A primeira  fase, mais proeminente, é caracterizada pelo 

desenvolvimento de pods sigmoidais indicando vorticidade horária, definida a partir da foliação S[C] 

(070/65[090/60] elineação de interseção de 100/55. Estas estruturas sigmoidais são afetadas por um 

movimento tardio com vorticidade anti-horária marcada pela foliação S[C] (110/80[090/60] e lineação 

de interseção 050/50 (Figura 6.30). As duas fases de deformação estão associadas à Orogenia Minas 

(evento Transamazônico), em que a segunda fase pode ser entendida como o colapso do orógeno 

representado por estruturas semi-frágeis de vorticidade anti-horária. 

 

Figura 6.30: Em (A e C) observam-se sigmóides em regime de deformação plástico preservados em pods de 
rochas ultramáficas. Esta deformação apresenta vorticidade horária quando observada no sentido de caimento 
dos eixos das sigmóides (β=100/55, direção da foto). Em (B e D) sigmóide com vorticidade horária em regime 
de deformação plástica com estruturas de regime semi-frágil, vorticidade anti-horária, deformando as estruturas 
anteriores – visada para ESE. Setas: Verde cinemática do evento gerador das primeiras sigmóides; Azul evento 
tardio gerador das estruturas rúpteis. A mancha preta é a escala referente a chave de carro. 
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Pereira (1996), ao analisar o controle e evolução da mineralização aurífera da Mina de São 

Bento (atual Córredo do Sítio II), descreve que a zona de cisalhamento São Bento é evidenciada pelo 

caráter heterogêneo da deformação, que está nitidamente concentrada próximo ao contato FFB/Xisto, 

onde se sobrepõe uma marcante foliação milonítica, com padrão localmente anastomosado. E que este 

contato, além de representar uma zona de descontinuidade geológica, justapõe pacotes rochosos com 

expressiva diferença de competência, fato que favorece sobremaneira a geração e a evolução da 

mesma. Outra observação importante registrada por Pereira (1996), referente aos eixos de dobras (β1), 

é o fato dos mesmos estarem ocorrendo em posições desde oblíquas até paralelas à lineação de 

estiramento mineral presente nos planos de S1 e Sm1, sendo que o máximo modal de β1 (088/45) faz 

ângulo de 20° com o máximo de Lm1 (116/52). 

A integração dos resultados possibilitou configurar a zona de cisalhamento São Bento (ZCSB) 

com um sistema duplex associado, nas proximidades das minas de Córrego do Sítio (I e II) e da mina 

de Pilar. Na seção entre o Município de Barão de Cocais e o Distrito de Brumal, de oeste para leste, 

Lima et al. (2008) e Lima (2012) reconheceram áreas anômalas em ouro distribuídas em três 

lineamentos (sub) paralelos, de direção N30E, denominados de Lineamento Cristina, Donana e 

Córrego do Sítio, que se relacionam-se a uma espessa sequência de metaturbiditos portadores de veios 

de quartzo mineralizados envoltos por uma estrutura com cinemática tectônica de vorticidade horária. 

A ZCSB estrutura-se em patamar a norte e a sul e na zona intermediária, na altura do paralelo de Catas 

Altas a falha inicia-se a sua ascensão na estratigrafia configurando uma rampa de lapa até atingir um 

novo patamar de capa e lapa na região a oeste da serra do Caraça (Figura 6.31). 

Rossi (2014) apresenta o trabalho de mapeamento sub-regional e de detalhe na aba leste do 

Sinclinal Santa Rita (s.s. Dorr 1969), região conhecida como Fábrica Nova. O autor propõe que o 

sinclinal Santa Rita é uma dobra reclinada de escala sub-regional, direção axial NW-SE, com raízes no 

embasamento adjacente ao Complexo Santa Bárbara, e é seccionada pela falha de Água Quente. Esta 

dobra foi nucleada durante o evento Transamazônico (~2.125 Ma) e constitui uma dobra sinclinorial 

reclinada resultante do redobramento (F2) do flanco normal da Nappe Ouro Preto (e.g. Almeida 2004). 

A falha de Água Quente exibe cinemática aparente dextral, sendo superposta por uma cinemática 

sinistral e, localmente, o conjunto exibe movimentos reversos de E para W. O movimento da falha é 

de norte para sul, levando unidades do embasamento e lascas das porções superiores do Supergrupo 

Minas para sul. A vorticidade anti-horária foi interpretada como o efeito do colapso orogênico do 

evento tectono-metamórfico paleoproterozóico – Transamazônico. Esta última observação pôde ser 

feita claramente na Área D, Estação 115, da campanha Catas Altas – Barão de Cocais – Santa Bárbara 

(Figura 6.30). 
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Figura 6.31: Os lineamentos foram traçados na imagem de satélite com base em Dorr (1969), Martins-Pereira 
(1995), Pereira (1996), Canale (1999), Ferreira da Silva (2007), Lima et al. (2008) e Lima (2012) além de 
respostas geofísicas e observações de campo. 

 

6.5- INTEGRAÇÃO DE DADOS DE CAMPOS 

Dois modelos geométricos e cinemáticos distintos foram introduzidos na geologia estrutural 

com a finalidade de discutir a relação entre dobramentos e falhamentos. Alguns destes modelos, já 

apresentados no Capítulo 3, utilizam terminologias distintas para mostrar o controle de uma estrutura 

em detrimento de outra. Por exemplo, as terminologias fold-accommodation faults ou fold-related 

faults são aplicadas quando os falhamentos são controlados pelos dobramentos, já as terminologias  

faulted-related folds ou fault-propagation fold etc. são as falhas que controlam as dobras. A 

identificação apurada desses dois sistemas é crucial não apenas como exercício acadêmico, mas 

também para predizer estruturas em subsuperfície, auxiliar nas interpretações geofísicas e evolutivas 

de uma determinada área, e ainda auxiliando a compreensão interpretativa e os mecanismos de trapa 

estruturais. 

Tanner (1989, 1990, 1992a, 1992b), Mitra (2002b) e Deng et al. (2013) com dados de 

observações sumarizam critérios para auxiliar na distinção de sistemas geradores de ‘falhas por 

acomodação de dobras’ do sistema de  ‘dobras por acomodação de falhas’ (Figura 6.32). Estes 

critérios seguem nos tópicos abaixo e podem ser muito úteis no reconhecimento e distinção de falhas 

por acomodação de dobras de outros tipos de estruturas de empurrão, ajudando na compreensão lúcida 

do estilo estrutural em um determinado regime contracional. 

(i) escala da falha: no sistema de falhas por acomodação de dobras o deslocamento ao 

longo da falha é comumente menor, com as falhas tipicamente locais iniciadas e 

terminadas no interior da dobra, sem emergir no descolamento principal; 
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(ii) distribuição espacial e do deslocamento ao longo falha: a distribuição espacial das 

falhas por acomodação de dobras tende a se organizar na superfície axial da dobra; os 

deslocamentos ao longo dos empurrões decrescem em direção ao núcleo da dobra em 

resposta a redução de espaço no centro do dobramento; 

(iii) cinemática: consistente com o modelo de deslizamento flexural de dobras senso 

Tanner (1989, 1990) (Figura 6.32); 

(iv) mudança no ângulo de corte: falhas por acomodação de dobras tendem a deslizar no 

plano de acamamento ou atravessar o acamamento com baixo ângulo nos flancos das 

dobras, o aumento no ângulo comumente ocorre quando as falhas por acomodação de 

dobras aproximam-se das zonas de charneira podendo atravessar o plano axial e 

prolongar-se no flanco oposto; 

(v) mecânica estratigráfica: ainda que o grande contraste de competência relativa em 

múltiplas camadas não seja um fator primordial para a formação de falhas por 

acomodação de dobras, ele continua sendo um facilitador no desenvolvimento dos 

empurrões; a camada relativamente incompetente em uma dobra pode comportar-se 

como descolamentos onde falhas por acomodação de dobras achatam-se (flatten out). 

Tanner (1989) define duplexes de deslizamento flexural como aquelas que se formam após a 

litificação da rocha, quando pacotes de camadas compactas deslizam umas sobre as outras durante o 

desenvolvimento de dobras por deslizamento flexural. Tanner (1992a) apresenta critérios para o 

reconhecimento do desenvolvimento de duplexes por mecanismo de deslizamento flexural, 

comparando-o aos de duplexes de cinturões de empurrões. Os dois mecanismos mostram muitas 

características em comum, independente da escala ou do tipo de rocha em que ocorrem. Esses 

duplexes exibem superfícies de empurrão, de teto e piso, planos ou ligeiramente curvados; empurrões 

de baixo ângulo tanto na frente quando na parte de trás da estrutura, além de rotação limitada dos 

cavalos nas porções médias.  

O modelo revisado para duplexes de deslizamento flexural, Tanner (1992a, b), é visto como 

uma cunha cônica/afunilada de material derivado do piso e incluso nos empurrões ativos de teto e 

piso. Os empurrões têm baixo ângulo na ponta e incrementa ajustes ao longo dos empurrões de piso, 

de teto, de conexão e de retro-propagação, compativelmente hábeis a manter, através dos cavalos 

constituintes, o crescimento da duplex e permitir que a superfície do empurrão de teto permaneça 

plana (Figura 6.33). As duplexes altamente ordenadas de origem em deslizamento flexural ocorrem 

em uma variedade de escalas, formam tanto como resultado de resistência a propagação do empurrão, 

pela variação local de fácies ou espessura da camada, como pelo desenvolvimento de estruturas de 

transferência entre as pontas dos horizontes de propagação do movimento, ao longo de superfícies de 

deslizamento adjacentes (Tanner 1992 b). Nos estágios iniciais de seu desenvolvimento podem 

ocorrem estruturas com mergulhos um pouco mais íngremes. A estrutura mantém seu perfil 
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organizado através de ajustes internos, alguns oblíquos a direção principal do movimento, tanto nos 

empurrões de conexão quando nos retro empurrões. 

 

Figura 6.32: Características do modelo de deslizamento flexural apresentado por Tanner (1989). (modificado de 
Tanner 1989) 

Todas as superfícies de empurrões nas duplexes são marcados por fibras de veios de quartzo 

e/ou calcita (uma característica que distingue esses duplexes de sedimentos inconsolidados e outras 

duplexes pré-dobramento) cuja orientação média de diferentes fibras na mesma superfície de 

deslizamento são idênticas a aquelas dos horizontes de movimento por deslizamento flexural do 

mesmo flanco de dobra (Tanner 1992 a, b). A duplex é impulsionada para frente por movimentos de 

empurrão, captura fatias do piso, em planos de empurrão suavemente inclinados, e, quanto mais 

material é incorporado na região da frente, fatias são rotacionadas para trás e abaixo de um empurrão 

de teto ativo, tornando-se sigmoidal, em muitos casos movimenta-se obliquamente à direção de 

transporte tectônico.  As direções de mergulho dos empurrões de conexão e das lineações dos feixes 

de fibras em sua superfície são comumente oblíquas às direções de movimento observadas nos 

empurrões de teto e piso. Como esta obliquidade varia de plano para plano nas duplexes, a estrutura se 

desenvolve sob condições de variação de tensões 3D e não em seção de corte que pode ter sua área 
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balanceada. O senso de cisalhamento sempre corresponde ao requerido por deslizamento flexural, e o 

deslocamento total ao bandamento pode ser equiparado com o previsto pelo modelo de deslizamento 

flexural (Tanner 1992 b). 

 

 

Figura 6.33: Principais características morfológicas das duplexes formadas por deslizamento flexural, secção de 
corte normal a direção do movimento mostrada pela lineação de interseção entre as superfícies de empurrão de 
teto e piso (TOE). Nesta seção as duplexes exibem geometria simétrica. A morfologia das duplexes sugerem que 
se desenvolveram entre empurrões ativos de teto e piso e mostra uma característica ausência de anticlinais de 
teto nos empurrões de conexão, que ligam o teto a base (modificado de Tanner 1992a, b). 

 

Ramsay (1981) in McClay & Price (1981) apresenta resultados de estudos tectônicos para as 

Helvetic Nappes, o autor mostra que em nappes estruturalmente elevadas as clivagens contínuas, 

formada pelo alinhamento preferencial de distribuição homogênea de filossilicatos, são geralmente 

fracamente desenvolvidas. E em alguns locais ela é substituída por uma trama linear, clivagem em 

lápis, orientada paralela ao eixo de dobras (Figura 6.34). Esta clivagem em lápis não é uma lineação de 

intersecção resultado de um cruzamento de tramas planares. Elas aparecem apenas em rochas pouco 

deformadas, e as medições de deformação mostram que os eixos dos lápis são paralelos a elongação X 

máxima total, e que a trama é do tipo constritiva (Y=Z), L-tectonitos. 

Sullivan (2013) postula que extensos domínios de tectonitos tipo L e L>S parecem ser mais 

comuns em cinturões orogênicos arqueanos e paleoproterozóicos de todo o mundo. Para este autor, 

uma possível explicação da grande ocorrência de L-tectonitos em cinturões orogênicos muito antigos é 

que o alto gradiente térmico desses orógenos favorecem tanto a orogenia paralela a elongação máxima 

quanto o diapirismo e a formação de domos gnáissicos. Estas são características bastante similares as 

encontradas no QFe. 
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Figura 6.34:  Diagrama esquemático mostrando as principais características geométricas de estruturas tectônicas 

de pequena escala (Ramsay 1981 in McClay & Price (1981). 

Guild (1957) descreve que as lineações mineral e de alongamento de seixos no QFe são 

notavelmente paralelas à lineação de interseção entre o acamamento e a xistosidade, e que, além de ser 

a feição geológica mais comum em todas as rochas metamórficas, essa lineação apresenta orientação 

muito mais uniforme que os elementos planos. Preservando sua direção quase inalterada, independente 

da orientação das outras estruturas. Guild (1957), Dorr (1969), Endo (1997), Chemale et al. (1992), 

Pereira (1996), Marshak & Alkmim (1998), dentre outros que estudaram o QFe, interpretam esta 

lineação como sendo um tectonito do tipo-A relacionado a um evento tectônico de dobramentos e 

falhamentos com vergência e transporte dirigidos para W. Por outro, o paralelismo entre a lineação 

mineral e os eixos de dobras vem sendo atribuído por vários outros autores em diversas regiões do 

QFe a um mecanismo associado ao desenvolvimento de tramas lineares em zonas de charneira de 

dobras, tectonito do tipo-B (e.g. Barbosa 1949, Pires 1979, Pericon & Quèmenèur 1982, Zavaglia 

1995, Almeida  et al. 2002, Franco 2003, Franco & Endo 2004, Almeida 2004, Almeida et al. 2005, 

Endo et al. 2005, Madeira et al. 2014, Rossi 2014, Rossi & Endo 2015, Madeira et al. 2015, Pires 

2015,  Angeli 2015). 

Considerando que a grande parte dos pesquisadores do Quadrilátero Ferrífero (e.g. Chemale Jr 

et al. 1994, Alkmim & Marshak 1998, Endo & Machado 1998, Rosière & Chemale Jr 2000, Corrêa 

Neto & Baltazar 2005, Baltazar & Zucchetti 2007, entre outros) admitam o início da deposição das 

rochas do Supergrupo Minas em antigas bacias com subsequente deformação por dobramento. E que 

esta deformação tenham resultando nas megadobras descritas em toda região do QFe desde as 

primeiras pesquisas científicas (e.g. Dorr 1969). Mesmo havendo controvérsias quanto a posição 

temporal deste evento e das vergências, ainda há concordância quanto a uma posterior inversão 

tectônica que afetou sobretudo a região ESE do QFe.  
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Se eliminarmos o basculamento do Quadrilátero Ferrífero para “E” e as fases de deformação 

brasilianas, tem-se que pela análise da orientação da xistosidade (em linhas gerais) pode-se extrair a 

vergência tectônica. Neste caso, ela pode ser de norte para sul ou de sul para norte. Tendo como 

referência as formações ferríferas bandadas da Formação Cauê, o metamorfismo cresce para norte 

(e.g. Pires & Bertolino 1991, Endo et al. 2004). Herz (1978), Jordt-Evangelista (1992) e Marshak et 

al. (1992) posicionam os metassedimentos do Grupo Sabará, no norte do QFe, em contato por 

cisalhamento com as rochas arqueanas do embasamento em que o metamorfismo apresenta grau 

anfibolito. Portanto, podemos inferir que a vergência dos dobramentos e o transporte tectônico se 

processou de norte para sul. Testando essa hipótese, verifica-se ao sul do QFe, olhando os diversos 

blocos de quartzito, que a xistosidade mergulha para norte e as dobras apresentam vegência para sul 

(e.g. Almeida 2004). Por esta ótica é plausível que o movimento desta nappe seja de norte para sul e as 

lineações de interseção “EW” indicam a direção do movimento (Franco 2003, Franco & Endo 2004, 

Almeida 2004, Rossi 2014, Angeli 2015).  

As diversas estruturas levantadas no domínio da Nappe Ouro Preto (L-tectonitos, duplexes de 

deslizamento flexural, veios de quartzo sigmoidal, estrias e estepes de deslizamento flexural, 

milonitos/filonitos em horizontes de movimento, entre outras estruturas compatíveis com as estruturas 

da Figura 6.32, 6.33 e 6.34) se enquadram nos mesmos estilos estruturais observados por Ramsay 

(1981) para a Helvetic Nappes, por Tanner (1989, 1990, 1992a,b) para sequências turbidíticas da 

Geórgia do Sul (South Georgia), Inglaterra (North Devon) e Países de Gales (Cardigan Bay), nas 

observações de Deng et al. (2013) para diversas amostras de mão e afloramentos da China, nos 

registros de Sullivan (2013) para o entendimento dos mecanismos que podem formar L-tectonitos, 

além de outros trabalhos já citados nesta dissertação.. 

Diante das observações supracitadas, o modelo tectônico apresentado neste trabalho corrobora 

com as observações de Barbosa (1949), Pericon & Quèmenèur (1982), Almeida  et al.(2002), Almeida 

(2004) e Almeida et al. (2005) que mostram a evolução de um modelo de nappe para a região sul-

sudeste do Quadrilátero Ferrífero, com os registros de Franco (2003), Franco e Endo (2004), Rossi 

(2015), Madeira et al. (2015) e Angeli (2015) para o centro-leste do QFe e com as contribuições de 

Pires (1979) Endo et al. (2005), Madeira et al. (2014) e Pires (2015) que mostram a evolução de um 

modelo de nappe para o região norte do QFe. A integração destes dados permite apresentar, 

juntamente com os dados das campanhas de campo e os dados geofísicos, uma proposta para a 

evolução tectônica e no domínio da Nappe Ouro Preto, eminentemente no que diz respeito a zona de 

cisalhamento São Vicente. 

A proposta de evolução tectônico deste trabalho consiste dos seguintes eventos: 

(1) O evento E1 é marcado por duas fases de deformação, F1 e F2, em regime compressivo 

com vergência de NNE-SSW. As dobras da geração F1 apresentam eixos com caimento na 
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direção ESE e vergência para SSW, como descrito por Barbosa (1949), Pericon & 

Quèmenèur (1982), Endo (1997), Almeida (2004) e Rossi (2014) para outras regiões do 

QFe e atribuídas a orogenia Minas. A xistosidade S1 é penetrativa e obliquo ao 

acamamento S0. As raras dobras assimétricas e relações de acamamento e xistosidade, 

relictas desta fase, possuem padrão em “Z”, como já registrado por Almeida (2004) e 

Rossi (2014). A trama desta deformação é quase obliterada em sua totalidade, podendo ser 

observadas em escassos afloramentos de xisto sericítico e metapelitos do greenstone belt 

Rio das Velhas Almeida (2004). Esta fase é posicionada temporalmente no arqueano e sua 

evolução pode ser entendida com o modelo da Figura 3.4. Neste trabalho não pôde ser 

caracterizada esta foliação metamórfica tipicamente de idade arqueana apesar dos 

processos tectono-metamórficos (e.g. Carneiro 1992) e afloramentos observados em 

campo (e.g. Almeida 2004, Rossi 2014) relatados na literatura. 

Ainda no evento E1, em sua segunda fase de deformação F2, ocorreu redobramento coaxial 

de um fragmento do flanco normal da nappe precursora da Nappe Ouro Preto, além de 

falhas por acomodação de dobras. Esta fase é a responsável pela trama tectono-

metamórfica predominante das rochas do Supergrupo Minas e pelo surgimento da zona de 

cisalhamento São Vicente e outras megaestruturas (e.g. os mega sinclinais e anticlinais, e 

as principais falhas e zonas de cisalhamento de dimensões regionais) (Figura 6.35 e 6.36). 

A xistosidade S2 é uma trama planar penetrativa, plano-axial das dobras desta fase. As 

dobras F2 são fechadas e com eixos de caimentos suaves para ESE. As estruturas lineares, 

lineação de interseção e lineação mineral, associadas ao plano de xistosidade S2 

apresentam caimentos suaves para ENE e ESE, paralelas aos eixos de dobras. Indicadores 

cinemáticos tais como assimetria das sombras de pressão, foliação S[C] e dobras 

assimétricas demonstram que o transporte tectônico e a vergência dos dobramentos é 

compatível com o da primeira fase F1, com transporte tectônico para SSW. Esta fase é 

muito bem registrada em todo Quadrilátero Ferrífero e há um relativo consenso quanto ao 

seu posicionado temporalmente, de idade Transamazônica. 

(2) O evento E2 é entendido como uma compressão N-S que gerou mesodobras F3 de dezenas 

à centenas de metros, suaves a abertas com eixos E-W. Formaram-se clivagens disjuntivas 

S3 de direção E-W de mergulhos subverticais, caindo ora para norte e ora para sul. A 

superfície de descolamento basal da Nappe Ouro Preto, ZCSV, teve sua geometria 

deformada em antiformes e sinformes de norte a sul. Essa fase representa o colapso da 

lapa e consequente nucleação do anticlinal de Mariana (Figura 6.35 e 6.36). Este evento 

foi posicionado no Brasiliano. 

(3) O Evento E3 representa o arranjo final das estruturas pré-existentes da Nappe Ouro Preto, 

que amplifica as dobras e boudins da fase F2, além de gerar dobras decamétricas com 
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eixos de orientação submeridiana, vergentes para W. É um evento de encurtamento crustal 

de E para W, com rotação geral das estruturas planares e lineares geradas nas fases 

anteriores, em especial da F2, quando da aglutinação e estabilização da Plataforma Sul 

Americana por meio de uma tectônica de subducção para leste (Hasui et al. 1993, Hasui 

2010). Como resposta a este evento, as principais estruturas planares do QFe, como a 

ZCVS, apresentam seus traços em forma côncava para leste (Figura 6.36 e 6.37). 

 

Figura 6.35: Croqui esquemático transversal à Nappe Ouro Preto das fases 1 e 2, com algumas estruturas 
regionais representadas. F2 – fase 2; F3 – fase 3; Vorticidades: [Z] – horária; [S] – anti-horária; Z[S] – horária 
sobreposta a anti-horária; Z[Z] – horária sobreposta a horária. 

Em síntese, as fases de geração e deformaram da superfície de descolamento basal da Nappe 

Ouro Preto são (Figura 6.36) são: (i) Fase 2, com a geração da zona de cisalhamento São Vicente; (ii) 

Fase 3, com o dobramento e instalação de antiformes e sinformes sobre a superfície de descolamento; 

e (iii) Fase 4, com deformação oblíqua e basculamento da estrutura. 

 

Figura 6.36: Fases tectônicas que afetaram a superfície de descolamento basal da Nappe Ouro Preto, ZCSV.  
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Figura 6.37: Mapa estrutural em planta e transversal à Nappe Ouro Preto, arranjo final das fases que 
deformaram o QFe. ZCSV – Zona de Cilhamento São Vicente; ZCSB – zona de cisalhamento São Bento; ZCAQ 
– zona de cisalhamento de Água Quente; F3 – fase 3; F4 – fase 4; Vorticidades: [Z] – horária; [S] – anti-horária; 
Z[S] – horária sobreposta a anti-horária; Z[Z] – horária sobreposta a horária. 

 

 No capítulo subsequente serão apresentados os dados de integração da geologia com a 

geofísica.  
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CAPÍTULO 7 

RESULTADOS GEOFÍSICOS E DISCUSSÃO 

7.1- INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão discutidos os resultados finais da integração de dados bibliográficos, 

geofísicos e geológicos dos levantamentos de campos desta dissertação. A posição do traço da ZCSV 

apresentada neste capítulo é a sugestão final resultante deste trabalho, e apoia-se na integração 

supracitada. 

 

7.2- RESULTADOS QUALITATIVOS 

Como resultados qualitativos serão apresentados os mapas geofísicos gravimétricos, 

magnetométricos e radiométricos, de respostas mais evidentes a fim de minimizar dúvidas e/ou 

interpretações ambíguas. 

 

7.2.1 - Mapas Gravimétricos 

Mapa de Anomalia Bouguer 

  O mapa de anomalia gravimétrica Bouguer, geralmente, apresenta anomalias sobrepostas de 

diferentes fontes, sendo a resposta uma média das anomalias das fontes em profundidade. O traço da 

zona de cisalhamento São Vicente, linha branca na figura 7.1, ajusta-se com um alto gravimétrico de 

valores variando entre -68,5 e -53,1 mGal. Ao observarmos os dados de ocorrência mineral – ouro, 

losangos brancos da Figura 7.1, verifica-se uma forte associação entre essas ocorrências e regiões de 

altos contrastes gravimétricos. Esse contraste é devido à alta densidade de um corpo, ou estrutura 

geológica sufetada, hospedado em rochas de menores densidades relativas. Em áreas cratônicas 

erodidas, como no Canadá ou Escandinávia, anomalias Bouguer com comprimento de onda muito 

pequeno são devidas, comumente, a corpos mineralizados próximos a superfície (Lowrie 2007).  

 A área hachurada da figura 7.1, com valores de anomalia Bouguer menores que -102,3 mGal, 

corresponde, em superfície, ao domínio das rochas da Formação Moeda – Supergrupo Minas de 

Baltazar et al. (2005). Topograficamente, essa área é o domínio da serra do Caraça, com altitudes 

superiores a 2.000m, e representa o alto estrutural mais elevado do Quadrilátero Ferrífero. Essa 

anomalia mostra as mais altas profundidades para o embasamento geológico na região. Este resultado 

leva a sugestão de uma compensação isostática local quando da colocação do espesso pacote de rochas 

sedimentares clásticas, Supergrupo Minas, sobre rochas do greenstone belt Rio das Velhas que 
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culminou com posterior acomodação da Nappe Ouro Preto (Figura 7.2). A massa negativa da raíz da 

montanha cancela a massa positiva nos limites do longo comprimento de onda (Turcotte & Schubert 

2002). 

Figura 7.1: Mapa gravimétrico de anomalia Bouguer. Sobre o mapa interpretado, à direita, a linha branca 

representa o traço da zona de cisalhamento São Vicente, os losangos brancos as ocorrências de ouro registradas 

desde Dorr (1969) in Baltazar et al. 2005 e a área hachurada o domínio da Formação Moeda – Serra do Caraça. 

 

Figura 7.2: Contexto da serra do Caraça no domínio da zona de descolamento basal da nappe. A linha branca 

pontilhada representa o domínio das rochas sedimentares clásticas (quartzitos) e a linha contínua vermelha a 

posição do traço da zona de cisalhamento São Vicente, descolamento basal. (Fonte: Google Earth Pro) 

 

 Para Turcotte & Schubert (2002), dobras de grande escala resultam em uma série de cadeia de 

montanhas paralelas. Nesta escala uma dobra que é côncava para cima é referida como um 

synclinorium. Rochas dobradas nesse contexto são usualmente rochas sedimentares, e rochas mais 

jovens são normalmente encontradas nas flexuras formadas de rochas antigas. Nesta mesma escala, 

uma dobra em que os flancos divergem para baixo são referidas como um anticlinorium. Erosão de 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, vol. 75, 186p. 

145 

 

dobras de larga escala resultam em uma topografia de vale e crista como as encontradas na Pensilvânia 

e Virginia Oeste. Neste caso os vales são resultado de erosão em xistos, enquanto as cristas são 

compostas de arenitos mais resistentes. 

Mapas de Continuação Para Cima, Up2500 e Up5000 

 Os mapas de continuação para cima foram gerados filtrando as altas frequências e retirando as 

anomalias mais superficiais, figura 5.8. Nos mapas Up2500 e Up5000, que permitem observar slices 

em profundidades estimadas de 2.500m e 5.000m (Figura 7.3 – A e B), verifica-se que o traço da zona 

de cisalhamento São Vicente tem seu correspondente em profundidade. Estes são representados por 

anomalias gravimétricas positivas, altos gravimétricos, sendo mais bem marcado no mapa Up2500 e 

mais sutil no mapa Up5000. 

 

Figura 7.3: Mapas gravimétricos de continuação para cima com estimativa de profundidade. Em A mapa com 

filtro passa baixa Up2500 e em B com filtro passa baixa Up5000, respectivamente 2500m e 5000m de 

profundidade. 

Ao longo do traço da ZCSV e em suas imediações orientais, mais notavelmente na porção 

central e sul dos mapas, é possível observar um aumento no comprimento de onda das anomalias na 

direção leste. Esse comportamento das anomalias gravimétricas evidencia um aumento na 
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profundidade da estrutura nessa mesma direção. Essa constatação auxilia no entendimento da 

disposição espacial de grande parte das estruturas do Quadrilátero Ferrífero (e.g. xistosidade, lineações 

de interseção e mineral, foliação milonítica e eixo e superfície axial de dobras), aqui tratadas no 

domínio da Nappe Ouro Preto, que apresentam mergulhos ou caimentos em torno de 30°-45° entre os 

azimutes 80°-130°. Há exceções, como observadas em zonas de cisalhamento e em situações insólitas.  

A generalidade na disposição das estruturas do QFe, com mergulhos ou caimentos em torno de 

30°-45° e azimutes entre 80°-130°, pode estar associada com a sutura de Abre Campos (Hasui et al. 

1993, Hasui 2010) (Figura 7.4), quando da aglutinação e estabilização da Plataforma Sul Americana. 

Este evento teria agido basculando/flambando a crosta do QFe, por meio de uma tectônica de 

subducção para leste. A visualização do sistema de nappe antiformal empilhada em um sistema em 

duplex no Quadrilátero Ferrífero pode ser visualizada aproximadamente em perfil por estar na zona de 

inflexão da rampa da zona de sutura de Abre Campo, o que possibilitou um basculamento 

generalizado para E de todas as estruturas. Os mapas gravimétricos de continuação para cima em 

conjunto, Up 1000, Up25000, Up5000, Up10000, Up25000 e Up50000 na Figura 5.8, possibilitam 

uma melhor visualização do aumento do comprimento de onda das anomalias na direção E, 

evidenciando um aumento na profundidade da interface da superfície crosta-manto com geometria em 

forma de rampa. 

 

Figura 7.4: Blocos crustais delimitados por gravimetria. Designações dos blocos e das suturas conforme Hassui 

et al. (1993). As setas vermelhas  indicam o sentido de subducção, oposto aos das vergências. (modificado de 

Hasui 2010). 
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7.2.2 - Mapas Magnetométricos 

Mapa de Amplitude do Sinal Analítico 

 O mapa de Amplitude do Sinal Analítico (Figura 7.5) apresentado é de escala regional, os 

maiores valores de intensidade magnética estão associados com as rochas supracrustais do Supergrupo 

Minas, 0,378 e 1,107 nT/m, representadas por espessos pacotes de quartzitos e, principalmente, 

formações ferríferas bandadas. Por toda extensão da ZCSV este mapa apresenta baixos valores de 

intensidade magnética, menores que 0,020 nT/m, que representam as unidades de rochas metavulcano-

sedimentares e ressedimentadas em altas profundidades. Como o dado foi processado em escala de 

background regional, estruturas locais não são evidenciadas neste mapa. 

Figura 7.5: Mapa magnetométrico de Amplitude do Sinal Analítico do Quadrilátero Ferrífero. O linha branca, 

no mapa da direita, representa o traço da zona de cisalhamento São Vicente. 

 

Mapas de Continuação Para Cima, Up2000 e Up4000 

 Nos mapas magnetométricos de continuação para cima, filtros de passa baixa frequências Up 

2000 e Up4000, são apresentados os slices em profundidades estimadas de 2000 m e 4000 m (Figura 

7.6 – A.1 e B.1). Em ambos os mapas na porção norte, na inflexão da zona de cisalhamento São 

Vicente e interna a sua concavidade, linhas tracejadas interpretadas (Figuras 7.6 – A.2 e B.2), verifica-

se um forte lineamento curvo com concavidade para E-SE, análogo ao traço da ZCSV, que bordeja as 

rochas do Complexo Caeté. Comparando a posição das linhas pontilhas, interpretadas nos mapas de 

Up2000 e Up4000, é permissível afirmar que a superfície dessa estrutura apresenta alto ângulo de 

mergulho na direção SE, característico de uma falha lístrica. 
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 Gair (1962) afirma que a estrutura mestra do Quadrilátero Ferrífero é o soerguimento Rio das 

Velhas, tratado neste e em outros trabalhos, citados ao longo dessa dissertação, como falha ou zona de 

cisalhamento São Vicente. Para este autor todas as principais estruturas sinclinoriais do Quadrilátero 

Ferrífero são, ao menos em certa medida, conjugadas com essa grande estrutura (uplift Rio das 

Velhas). Gair (op cit.) ainda afirma que essa estrutura pode ser traçada por 100 km para norte, a partir 

da borda sul do complexo do Bação, até as proximidades de Nova Lima e daí para nordeste, onde 

desaparece nas rochas graníticas do complexo Caeté. Para este autor, no final nordeste e extremo sul 

do uplift Rio das Velhas, grandes massas de rochas graníticas penetram nas estruturas anticlinais. As 

linhas tracejadas interpretada nos mapas de continuação para cima, bem como o traço da ZCSV e o 

controle estrutural realizado em campo corroboram com as observações de Gair (op cit.). 

 

Figura 7.6: Em (A.1) e em (B.1) os mapas de anomalia magnetométrica com filtro passa baixa de Up2000 e 

Up4000, respectivamente. Em (A.2) e em (B.2) os mapas com as interpretações. 
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 Nas Estações 22 da campanha Caeté – Sabará – Raposos (Figura 6.13) verificam-se ressaltos e 

feixes de fibras de deslizamento, este último com caimento no rumo Az.75. Essa última estrutura 

apresenta ângulo de direção com aproximadamente 90° em relação as lineações de estiramento 

mineral, que têm direção de caimento entre Az.147°-160°. Essa disposição das estruturas mostra 

estreita relação com o fechamento de um dobra com vergência para SSW. Na Estação 24 da mesma 

campanha, há uma zona de cisalhamento em granitóide milonitizado do Complexo Caeté com 

cinemática de vorticidade anti-horária [S], mesma apresentada na Estação 22 e condizente com um 

fechamento de dobra. 

 

7.2.3 - Mapas Radiométricos 

Canal de Potássio (K) 

 O mapa radiométrico do canal de potássio (Figura 7.7) mostra notável enriquecimento neste 

radioelemento ao longo de toda extensão do traço da zona de cisalhamento São Vicente. Também, é 

insigne esses altos valores anômalos coincidentes com as ocorrências de ouro em todo Quadrilátero 

Ferrífero. Nas proximidades do contato entre as rochas do greenstone belt Rio das Velhas com as 

rochas graníticas do Complexo Caeté, essas anomalias apresentam valores de contagem por segundo 

(cps) entre 2,5 e 2,9. Nesta região, as ocorrências minerais (Au) são registradas de forma disseminada, 

enquanto na região central e, mais notavelmente, em direção ao sul as altas anomalias em K estreitam-

se, como do tipo stratabound, e registram os menores valores anômalos, que não ultrapassam 2,0 cps. 

Nas proximidades do traço da ZCSV no sul da área as anomalias também se apresentam disseminadas. 

Estas observações foram publicadas e apresentadas por Madeira et al. (2015). 

 
Figura 7.7: Mapa radiométrico do canal de potássio (K). No mapa interpretado, à direita, o traço da zona de 

cisalhamento São Vicente é a linha branca contínua, as ocorrências de mineralização auríferas desde Dorr (1969) 

in Baltazar et al. (2005) são os losangos brancos e a linha preta pontilhada uma interpretação de alta anomalia 

em potássio aproximadamente paralela ao traço da ZCSV. 
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 Ao longo da região central e sul do traço da ZCSV, em sua borda leste, a anomalia linear 

coincidente com o traço da estrutura principal diverge e inflete com convexidade para NE, linha preta 

tracejada (Figura 7.7). Os dados bibliográficos compilados (e.g. Baltazar et al. 2005, Araújo 2001), as 

ocorrências minerais de ouro registradas, as observações de campo e os dados de inversão geofísica 

geradas corroboram para a posição do traço da ZCSV como apresentados no mapas acima, linha 

branca contínua. 

A anomalia interpretada, linha branca tracejada na figura 7.8, coincide com o contado das 

rochas do Grupo Nova Lima com as rochas do Grupo Maquiné, na capa. A sugestão mais plausível, e 

que também será discutida mais adiante, é que o hidrotermalismo responsável pela mineralização 

regional, evidenciado através das altas anomalias de K, foi trapeado nas rochas da Unidade Palmital 

(base do Grupo Nova Lima), a partir da estrutura de descolamento basal, linha vermelha, que serviu de 

conduto para os fluidos mineralizados. O Grupo Nova Lima a leste da ZCSV são rochas metavulcano 

sedimentares da Nappe Ouro Preto. 

 

Figura 7.8: Imagem de satélite da porção sul da área de estudos, a linha vermelha representa o traço da zona de 

cisalhamento São Vicente e a linha branca tracejada a posição de maiores valores anômalos de pótássio e que 

coincide com o contato entre as rochas do Grupo Nova Lima (oeste) com as rochas do Grupo Maquiné (leste). 

 

Canal de equivalente Tório (eTh) 

 Na região sul do traço da zona de cisalhamento São Vicente, mesma posição da inflexão 

discutida no mapa radiométrico do canal de K (Figura 7.7), ocorrem ao menos três lineamentos que se 

conectam de forma oblíqua e anastomosada, linha preta tracejada na interpretação (Figura 7.9). Os 

picos de contagem por segundo do canal de tório, para essa região, atingem valores entre 14,6 e 17,1. 

Com um pouco de diligência e um olhar acurado para essas anomalias salta-se aos olhos uma sigmóide 

com geometria de vorticidade horária, como também pode ser visto no mapa do canal de K. Essa 
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vorticidade é condizente com a cinemática verificada em campo ao longo da zona de cisalhamento São 

Vicente, superfície de desenvolvimento da Nappe Ouro Preto (para S-SW). Em campo, essa região é 

bastante erodida, com vegetação densa e afloramentos escassos. Nos mapas da CPRM 2014 (Baltazar 

et al. 2005), o domínio da estrutura de descolamento nessa região tem a posição um pouco divergente, 

mais oriental em até 2km, da apresentada nessa dissertação. 

Figura 7.9: Mapa radiométrico do canal de equivalente de Tório (eTh). No mapa interpretado, à direita, o traço 

da zona de cisalhamento São Vicente é a linha branca contínua, as linhas pretas pontilhadas são interpretações de 

alta anomalia em equivalente Tório nas imediações do traço da ZCSV. 

 

7.3- RESULTADOS QUANTITATIVOS 

Os perfis de inversão bidimensionais (gravimétricos e magnetométricos) e sua posterior 

interpolação, que possibilitou a visualização tridimensional dos dados geofísicos, serão discutidos de 

forma integrada. Com o escopo de facilitar a discussão e consequente entendimento, os perfis de 

deconvolução serão discutidos por região (norte, central e sul) e de acordo com sua similaridade 

geométrica. Parte destes dados, principalmente ao longo da área central do traço da ZCSV, foram 

publicados e apresentados em evento científico de relevância internacional por Madeira et al. (2014) e 

Madeira et al. (2015). 

7.3.1 - Perfis de deconvolução de Euler 

Perfis Gravimétricos 

 No Perfil 00 (Figura 5.11 e Figura 7.10) região nordeste do Quadrilátero Ferrífero, as 

anomalias associadas com a zona de cisalhamento São Vicente apresentam alto ângulo de mergulho 

para sul, com a razão de profundidade/desenvolvimento horizontal igual a 5 (~78° de mergulho). A 

profundidade máxima estimada, atingida por este perfil, é de 6975m (Tabela 5.3), e são interpretadas 

três anomalias principais aproximadamente paralelas e anastomosadas. Há duas possibilidades para a 
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causa dessas anomalias: (i) são escamas de falha que posicionaram lado a lado rochas que apresentam 

contrastes de densidade, ou (ii) as anomalias foram geradas por uma encaixante, e.g. depósitos de 

sulfeto maciço, em uma rocha hospedeira com alto contrastes de densidades em profundidade. 

Figura 7.10: Perfil gravimétrico N-S de 15 km, posicionado na região nordeste do Quadrilátero Ferrífero, traço 

preto no detalhe do mapa de anomalia Bouguer. Há um exagero horizontal no dado visual apresentado, na 

natureza a anomalia em vermelho é uma estrutura mais verticalizada. 

 

 Os Perfis 06 e 18 (Figura 7.11) e os Perfis 03 e 12 (Anexo III), distribuídos de norte à sul ao 

longo do traço da zona de cisalhamento São Vicente, têm geometria configurando falha lístrica, os 

dados de cada perfil estão na Tabela 5.3. O Perfil 03, único de direção W-E (20km) localizado no 

norte do Quadrilátero Ferrífero, apresenta uma inflexão com convexidade para W – similar a inflexão 

do traço da zona de cisalhamento São Vicente em planta, que também apresenta essa inflexão e 

convexidade para mesma direção. Os demais Perfis 06, 12 e 18, são de direção N45E e tem, 

respectivamente, 20, 15 e 20km. Estes apresentam geometria rampeada, com alto ângulo de mergulho 

nas proximidades  da superfície, e que vai se horizontalizando em direção à NE, atingindo 

profundidades de mais de 9000m no norte – Perfil 06, e próximas de 4600m no sul – Perfil 18. Como 

há um exagero horizontal no output do dado de inversão, as estruturas tendem a sem mostrar menos 

verticalizada do que sua configuração espacial real.  
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Figura 7.11: Perfis de deconvolução de Euler de dados gravimétricos. A posição dos perfis ao longo do traço da 

zona de cisalhamento São Vicente é mostrado no mapa de Anomalia Bouguer em detalhe. 

 

Teixeira et al. (2006) estimaram a profundidade das fontes magnéticas por meio de 

deconvolução de Euler, através do software Geosoft Oasis Montaj, para auxiliar o entendimento do 

comportamento geométrico da zona de cisalhamento São Vicente em profundidade, os dados 

apresentaram uma falha pouco profunda (200 m a 400 m) com algumas áreas profundas (400 m a 800 

m). Ainda, estes autores observaram que a zona de cisalhamento São Vicente varia o mergulho da 

falha ao longo de sua extensão, o que também foi proposto por Araújo (2001). Com os dados da figura 

7.11, pode-se verificar que as profundidades da estrutura são superiores aos dados apresentados por 

Teixeira et al. (2006), porém, os dados mostram compatibilidade quanto a variações de profundidade e 

do mergulho da falha ao longo de sua extensão. A figura 7.12 é um croqui representativo da zona de 
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cisalhamento São Vicente interpretado a partir dos perfis gravimétricos da figura 7.11 e mostra os 

domínios de vorticidade cinemática ao longo do descolamento basal da Nappe Ouro Preto. 

 

Figura 7.12: Croqui representativo da zona de cisalhamento São Vicente com os principais domínios de 

vorticidade cinemática observados. Vorticidade: Z – horária e S – anti-horária. 

 

 O Perfil 15 do Anexo I, interpretado na figura 7.13, foi integrado ao Perfil GRAV08 (Madeira 

et al. 2015) que apresenta mesma posição inicial (x0 e y0) e direção, porém com 20 km. A estrutura 

interpretada mais a SW converge para o traço da ZCSV em superfície e é resultado do Perfil 

GRAV08. A estrutura emergente oriental (Figura 7.13) é coincidente com o traço da zona de 

cisalhamento São Bento (ZCSB) e aproximadamente com o contato entre as rochas do Grupo Maquiné 

(lapa) com rochas do Supergrupo Minas (capa). A estrutura emergente ocidental, obtida no Perfil 

GRAV08, e integrada ao Perfil 15, converge em superfície para a zona de cisalhamento São Vicente. 

Com estes perfis fica evidente a natureza da zona de cisalhamento São Vicente, que se apresenta como 

estrutura de base tendo estuturas secundárias, e.g. ZCSB, que enraízam-se a aquela através do sistema 

de deslizamento (hanging wall). Fica evidente que a zona de cisalhamento São Vicente é o 

descolamento basal da Nappe Ouro Preto, e encontra-se acomodada sobre filitos e xistos do Grupo 

Nova Lima no domínio da Nappe Curral. 
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Figura 7.13: Perfil de inversão gravimétricos, NE-SW na porção centro-sul da área. A estrutura que emerge 

mais a SW é a zona de cisalhamento São Vicente e a estrutura emergente à NE é a zona de cisalhamento São 

Bento. 

 A partir dos dados do perfil 15 e das observações em campo levantadas na campanha Catas 

Altas – Barão de Cocais – Santa Bárbara, sugere-se um trabalho semelhante a essa dissertação para 

caracterização pormenorizada da zona de cisalhamento Santa Bárbara em profundidade. 

 

Perfis Magnetométricos 

 No norte da área, no Perfil 00 (Figura 5.11 e Figura 7.14), as anomalias magnetométricas 

apresentam várias superfícies concordantes que podem ou não se interceptarem. No contexto geral, 

essas estruturas apresentam geometria condizente com a superfície de descolamento, mostrada nos 

perfis de inversão gravimétricos, porém em profundidades menores que 4500-5000 m. As estruturas 

com contraste de susceptibilidade magnética localizam-se na capa da zona de cisalhamento São 

Vicente em profundidade, visualizada nas inversões de dados gravimétricos. 

A estrutura em guirlanda no Perfil 00, Figura 7.14, na posição 6450m de W-E se ajusta a 

posição da mina de Lamego no mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (Baltazar et al. 2005).  A 

principal hospedeira da mineralização na mina de Lamego é a formação ferrífera bandada sulfetada 

(Martins et al.  2011). Essa anomalia é condicionada pela alta susceptibilidade magnética apresentada 

pela formação ferrífera bandada e pelo filito carbonoso e, também, pela alta concentração de sulfetos 

associados com a mineralização aurífera. 
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 O Perfil 01, também localizado na região norte do Quadrilátero Ferrífero (Anexo I e Figura 

7.14), tem direção N-S, com 15 km de extensão. No perfil interpretado, Figura 7.14, a anomalia 

magnetométrica principal tem geometria sinformal seguida de antiformal, quando observado de norte 

para sul. Esta geometria alternada de sinformes e antiformes em corte N-S, também poderá ser notada 

quando analisarmos os resultados da interpolação dos perfis gravimétricos (Figura 7.19 e Figura 7.20). 

Madeira et al. (2014) apresentam um perfil de inversão de dados magnetométricos, 

seccionando a mina de Cuiabá (Figura 7.15) – mesmo trend estrutural da mina de Lamego. O output 

gerado pela deconvolução de Euler mostra uma estrutura em forma lístrica emergindo na posição 

geográfica da mina de Cuiabá. Os dados mostram excelentes resultados e grande afinidade com as 

respostas de susceptibilidade magnética anômalas em decorrência da sulfetação regional, assegurando 

alta confiabilidade na prospecção de campo e na identificação de alvos potenciais. 

 

 

Figura 7.14: Perfis de deconvolução de dados magnetométricos: Perfil 00 W-E e Perfil 01 N-S, a posição de 

cada perfil é apresentada em detalhe sobre o mapa de Amplitude do Sinal Analítico. 
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Figura 7.15: Perfil magnetométrico integrado à geologia de superfície seccionando a mina de Cuiabá, em 

vermelho no mapa geológico. A anomalia de inversão magnetométrica de profundade estimada em destaque, 

linha vermelha tracejada, é a correspondente em profundidade da mina de Cuiabá. No detalhe, mapa de 

Amplitude do Sinal Analítico, a posição do perfil no contexto norte do Quadrilátero Ferrífero (modificado de 

Madeira et al. 2014). 

 

 No domínio central do traço da zona de cisalhamento São Vicente, perfis magnetométricos 07, 

08 (Anexo II) e 09 (Figura 5.12), e perfis interpretados 07 e 09 (respectivamente Anexo IV e Figura 

7.16), as anomalias mostram grande conformidade com o contato entre as rochas do Grupo Nova Lima 

(lapa) com a base do Grupo Maquiné (capa). Essas anomalias estão localizadas no hanging wall da 

estrutura de descolamento e são controladas por estruturas secundárias associadas ao contato entre as 

unidades supracitadas. As litologias com afinidade para trapear os fluidos hidrotermais, observado em 

alguns pontos do QFe, sobretudo na campanha Catas Altas – Barão de Cocais – Santa Bárbara, são os 

filitos/xistos grafitosos. Essa linearidade das anomalias também pode ser observada nos dados de 

localização das ocorrências minerais de ouro para o Quadrilátero Ferrífero (Baltazar et al. 2005), que 

mostram-se bastante confinadas no domínio central – tipo stratabound, e nos dados apresentados por 

Lopez (2012) (Figura 7.17). Estes últimos dados apresentam estreita relação com as respostas 

magnetométricas, que apresentam anomalias rampeadas em baixo ângulo para E-SE. 
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Figura 7.16: Perfis de deconvolução de Euler no domínio central do traço da zona de cisalhamento São Vicente, 

linha branca. A posição geográfica de cada perfil é apresentada no detalhe sobre o mapa geofísico de Amplitude 

do Sinal Analítico. As interpretações foram feitas apenas no domínio da Nappe Ouro Preto. 

 

Figura 7.17: Posição da mina Santa Isabel, de corpos adjacentes, e sua geometria em profundidade (modificado 

de Lopez 2012 in http://www.adimb.com.br/simexmin2012/wp-content/themes/simexmin/palestras/02%20-

%20Programas%20Empresariais/III_5_Marc%20Lopez.pdf) 
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 No domínio sul da superfície de descolamento basal da Nappe Ouro Preto, perfil 16 (Anexo II 

e Figura 7.18), ocorrem anomalias magnetométricas paralelas ao mergulho das camadas para leste. 

Essas anomalias são controladas, em superfície, pela Unidade Córrego da Paina (Grupo Nova Lima), 

composta por Quartzo-mica-clorita xisto, e suas variações, além de formação ferrífera bandada de 

ocorrência local (Baltazar et al. 2005). Ainda, na região mais oriental do perfil, ocorre uma anomalia 

de geometria sinformal no âmbito das unidades do Supergrupo Minas, Grupo Caraça.  Essa resposta, 

juntamente com as observações de campo, apoiam as afirmações apresentadas por Madeira et al. 

(2014), no norte da área e que se repete no centro-sul, que mostram uma geometria Sinclinal 

Antifórmica para as rochas do domínio da Nappe Ouro Preto no interior do QFe. 

 

Figura 7.18: Perfil magnetométrico W-E com 15 km na região sudeste do Quadrilátero Ferrífero, sua posição 

pode ser observada no mapa de Amplitude do Sinal Analítico, detalhe. 

 

7.3.2 - Modelos Tridimensionais 

Uma das informações mais relevante obtida com os dados geofísicos gravimétricos, além da 

configuração geométrica e estimativa de profundidade da superfície de descolamento basal da Nappe 

Ouro Preto, Figura 5.13, é a visualização da natureza anastomosada da estrutura, com antiformes 

seguidos e sinformes, Figura 7.19. Esse comportamento, que também é visível no traço da zona de 

cisalhamento São Vicente, pode ser uma resposta ao encurtamento tardio na deformação regional da 

Orogenia Minas de Endo et al. (2005), que dobrou e fraturou estruturas preexistentes. A zona de 

cisalhamento são Vicente constitui o produto final/materialização da superfície de descolamento basal 

da Nappe Ouro Preto. 
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Na figura 7.20, observa-se que o perfil 01, magnetométrico, de direção norte-sul mostra 

comportamento sinformal e antiformal ao longo do seu prolongamento N-S. A superfície gravimétrica 

interpolada também apresenta essa alternância de estruturas sinformais e antiformais. Esse resultando 

mostra a importância da integração de diferentes métodos na validação dos dados, e contribui para o 

melhor entendimento da disposição espacial das unidades litoestratigráficas e sua relação com as 

mineralizações. 

 

Figura 7.19: Visualização tridimensional do descolamento basal da Nappe Ouro Preto, gerada a partir de dados 

de inversão gravimétrico, e a posição dos antiformes e sinformes ao longo da estrutura. As dimensões do bloco 

diagrama são x=43.400m, y=60.000m e z=-9.800m, os eixos cartesianos estão representados na aresta SW. 
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Figura 7.20: Integração da superfície de descolamento basal, gerada com a deconvolução de Euler de dados 

gravimétricos, com o perfil 01 de inversão magnetométrica, de orientação N-S com 10 km. 

 Na figura 5.14 e figura 7.21, os perfis de deconvolução de dados magnetométricos (bloco 3D) 

apresentam dispersão nas regiões norte e sul e concentração na porção central, estes dados são 

intimamente compatíveis com as ocorrências minerais (mapa da Figura 7.21) registradas desde Dorr 

1969 in Baltazar et al. (2005). Como pode ser observado no bloco 3D e no mapa do QFe, Figura 7.21, 

na região norte ocorrem as maiores concentrações de anomalias de inversões magnetométricas e de 

forma bastante disseminada. Na região sul as anomalias, que apresentam comportamento similar ao da 

região norte, estão relacionadas à inflexão do traço da zona de cisalhamento – discutida na 

apresentação dos mapas radiométricos do canal de Potássio e Tório (respectivamente Figura 7.7 e 

Figura 7.9).  

Observando a região central da Figura 7.21, onde as rochas do Grupo Maquiné estão próximas 

e ora coincidem com o traço da ZCSV, as ocorrências minerais e as anomalias magnetométricas têm 

comportamento linear. Esta característica é condicionada pelo trapeamento do fluido hidrotermal, que 

gerou intensa sulfetação e mineralização, e foi trapeado na base do Grupo Maquiné, grafita xisto/filito 

da Unidade Palmital. Esse resultado é bastante satisfatório e mostra o potencial das ferramentas 

utilizadas nessa dissertação para fins de prospecção mineral e estudos tectônicos. 
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Figura 7.21: Bloco tridimensional com os perfis de deconvolução de Euler dos dados magnetométricos. Nas 

extremidades norte e sul a disposição espacial das anomalias é caótica, enquanto na região central ocorre de 

maneira linear. As dimensões do bloco são x=43.400m, y=60.000m e z=-9.800m. 

 

 Nos extremos norte e sul do traço da zona de cisalhamento São Vicente, regiões em que as 

ocorrências de ouro em superfície apresentam-se de forma caótica, os dados de subsuperfície 

(inversões magnetométricas da figura 7.22) mostram forte coerências com os dados terrestres. As 

anomalias em profundidade ocorrem associadas a contatos geológicos, estruturas cisalhantes, fraturas 

preenchidas por sulfetos, entre outros. A relação dessas anomalias com a localização em superfície de 

importantes mineralizações de ouro já foram mostradas em oportunidade anteriores, como na figura 

7.15 desta dissertação, modificado de Madeira et al. (2014) e em Madeira et al. (2015). Nem toda 

anomalia de inversão magnetométrica está associada com mineralização aurífera, porém há uma forte 

tendência dessas zonas mineralizadas apresentarem essas mesmas respostas. Em razão disso, tempo e 

custo são brutalmente reduzidos em campanhas de exploração mineral. Atingindo com maior exatidão 

alvos de interesse e eliminando, ou apenas deixando para segundo plano, áreas com pouca ou 

nenhuma perspectiva de valor de econômico. 

 Outra informação que merece destaque, obtida da integração dos dados de inversões 

gravimétrica e magnetométrica (Figura 7.22), é a forte associação das maiores concentrações de 

anomalias magnetométricas com a posição dos antiformes da superfície de descolamento basal da 

Nappe Ouro Preto, revelada com os dados gravimétricos. Essa integração aponta para um trapeamento 

preferencial dos fluidos hidrotermais, que deram origem as anomalias magnetométricas, nas charneiras 

dos antiformes da fase F3 ou F4. Nas regiões de sinformes da superfície de descolamento basal as 

anomalias de inversão magnetométrica ocorrem isoladamente ou são quase inexistentes. 

 Uma informação relevante que contribui para a proposição da posição temporal do principal 

evento de mineralização vem do engenheiro francês Paul Ferrand (1894), o mais exato dos que 
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estudaram as mineralizações montanhesas em Minas Gerais. Em seu livro L’or à Minas Gerais, Brésil, 

Ferrand (1894)  registrou um total de ouro jamais visto, a mina de Gongo Soco acusou um total de 170 

Kg de ouro de 23 quilates em uma única lavra de jacutinga no mês de março de 1818. Esse modelo de 

mineralização se aplica as rochas do Supergrupo Minas, já formadas no principal evento de 

mineralização. 

Figura 7.22: Modelo tridimensional de profundidades estimadas, nas regiões norte e sul do traço da zona de 

cisalhamento São Vicente, gerado através da integração da interpolação dos dados de inversão gravimétrica 

(profundidade estimada da superfície de descolamento basal da Nappe Ouro Preto) e dos perfis bidimensionais 

de inversão magnetométrica (estruturas com altas anomalias magnéticas). 

 

Com essa dissertação fica clara a confiabilidade dos dados geofísicos, superficial e de sub-

superfície, integrados aos dados de campo para auxiliar no entendimento e conexão de estruturas 

superficiais com estruturas em profundidade. Também, é explícita a utilização das ferramentas 

aplicadas na otimização de pesquisas minerais, precisando com maior acurácia áreas potenciais para 

exploração mineral. 

 

7.4- CONTRIBUIÇÃO ÀS PROPOSIÇÕES ANTERIORES SOBRE A NAPPE CURRAL 

(PIRES 1979, ENDO ET AL. 2005, PIRES 2015) 

A fim de validar as informações propostas por Endo et al. (2005) para a Nappe Curral, foi 

realizada uma deconvolução de Euler sobre dados gravimétricos na tentativa de visualizar em 

profundidade as estruturas regionais e propor um perfil estrutural com base em informações 

bibliográficas. Na figura 7.23 – A são apresentadas as localizações de um dos perfis de Endo et al. (op 

cit.) e do perfil de inversão gravimétrica. Na figura 7.21 – B é apresentado o dado de inversão sem 

interpretações e na figura 7.23 – C uma sugestão de perfil estrutural – geofísico integrado. 

Estudos pormenorizados e integrando das diversas ciências geológicas devem ser aplicados e 

incrementados, acompanhando as inúmeras inovações tecnológicas, com o fim não apenas de entender 

a estrutura da Terra como mecanismo de processos geológicos formadores e concentradores de bens 
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minerais, como também com a finalidade de entender suas fraquezas e melhor administrarmos os 

recursos naturais. 

 

Figura 7.23: Em (A) localização dos perfis geológico (Endo et al. 2005) e do perfil de inversão; em 

(B) deconvolução de Euler sobre mapa de anomalia Bouguer; C – Perfil geofísico interpretado. 



CAPÍTULO 8 

CONCLUSÕES 

8.1- INTRODUÇÃO 

 A geofísica harmonizada com a geologia tem se mostrado de grande relevância para os 

processos exploratórios. Os avanços tecnológicos na geofísica e no conhecimento em geologia de 

subsuperfície são os principais agentes de novas descobertas de recursos energéticos e minerais na 

atual conjuntura. Este trabalho de dissertação mostra a importância de trabalhos desenvolvidos na 

academia em termos de inovação tecnológica e aplicabilidade, com resultados que permitem novas 

e mais precisas interpretações quanto a estruturação geológica atual e a evolução tectônica de uma 

área, além da apresentação de áreas alvos para a prospecção de novos recursos minerais (por 

exemplo, ouro). 

 

8.2- DADOS QUALITATIVOS 

 Os mapas geofísicos foram fundamentais na detecção de estruturas e contrastes geológicos em 

áreas de afloramentos escassos sobre o greenstone belt Rio das Velhas. Além de detecção de estruturas 

em profundidade através da aplicação de filtros. 

 

8.2.1- Mapas gravimétricos 

� Com o mapa gravimétrico de Anomalia Bouguer, foi possível a identificação do traço 

da superfície de descolamento basal da Nappe Ouro Preto, além de mostrar uma 

possível compensação isostática local, sob as rochas do Supergrupo Minas na serra do 

Caraça, devido à acomodação da fronte de propagação da Nappe – que concentrou 

elevada carga sobre o embasamento. 

� Os mapas gravimétricos de continuação para cima (Up2500 e Up5000) permitiram a 

detecção da superfície de descolamento basal da Nappe Ouro Preto em profundidade. 

Com a visualização do conjunto dos mapas de slice (Up1000, Up2500, Up5000, 

Up10000, Up25000 e Up50000) foi possível identificar um rampeamento em grandes 

profundidades associado com a Sutura de Abre Campos, quando da aglutinação e 

estabilização da Plataforma Sul Americana. Este evento, por meio de uma tectônica de 

subducção para leste, teria agido basculando/flambando as estruturas do Quadrilátero 

Ferrífero, permitindo a visualização em perfil da arquitetura geológica de todo 

Quadrilátero Ferrífero. 
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8.2.2- Mapas magnetométricos 

� A análise dos diversos mapas temáticos permitiu a determinação de lineamentos 

regionais, além de mostrar áreas de contrastes magnetométricos associadas com as 

mineralizações auríferas. Destaque para os mapas de Continuação para cima (Up2000 

e Up4000), que mostraram as respostas da superfície de descolamento basal em 

profundidade corroborando para suposições anteriormente descritas na literatura de 

sua geometria e posição, com o Complexo Caeté assentado sobre a estrutura. 

 

8.2.3- Mapas radiométricos 

 Os mapas gamaespectométricos mostraram eficiência basicamente no mapeamento geológico 

e na detecção de estruturas superficiais com relevante hidrotermalismo associado. 

� O mapa do canal de Potássio (K) mostrou notável enriquecimento deste radioelemento ao 

longo de toda zona de cisalhamento São Vicente, salvo em sua porção sul, e altos teores em 

associação com as ocorrências de ouro registradas para todo Quadrilátero Ferrífero. 

� O mapa do canal de equivalente Tório (eTh) mostrou maior eficiência na detecção de 

lineamentos e estruturas regionais, auxiliando as interpretações do mapa do canal de Potássio. 

 

8.3- DADOS QUANTITATIVOS 

8.3.1- Perfis de deconvolução magnetométrica 

� Os dados magnetométricos de subsuperfície, visualizados através das inversões, mostraram 

estreita afinidade com as informações de mineralização em superfície, além de permitirem a 

identificação de novos alvos em potencial para prospecção de ouro com profundidades 

estimadas. Nem toda anomalia de inversão magnetométrica está associada com mineralização 

aurífera, porém há uma forte tendência a zonas mineralizadas apresentarem essas respostas. 

Em razão disso, tempo e custo são brutalmente reduzidos em campanhas de exploração 

mineral. Precisando com maior exatidão alvos potenciais e eliminando, ou resguardando, áreas 

com pouca ou nenhuma perspectiva de valor de econômico. 
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8.3.2- Perfis de deconvolução gravimétrica 

� Com as inversões gravimétricas a zona de descolamento basal da Nappe Ouro Preto, assentada 

sobre rochas da Nappe Curral, pode ser detectada em profundidades estimadas pelo sutil 

contraste de densidade entre os xistos/filitos destes dois domínios. Os resultados mostraram 

uma superfície lístrica em continuidades em até 10.000 m de profundidade, variando sua 

profundidade e mergulho ao longo de toda sua extensão. Estas respostas foram as mais 

relevantes para a conclusão da proposta inicial desta dissertação, inclusive com a detecção da 

zona de cisalhamento São Bento e sua conexão com a ZCSV em profundidade. 

 

8.3.3- Superfície tridimensional 

� Com a interpolação dos dados dos perfis gravimétricos bidimensionais de deconvolução de 

Euler, foi possível a obtenção da configuração geométrica e das estimativas de profundidade 

da superfície de descolamento basal da Nappe Ouro Preto. Ainda, foi possível a detecção da 

alternância de estruturas antiformais e sinformais, de norte a sul, ao longo de toda a extensão 

da zona de cisalhamento São Vicente. Essa resposta pode estar associada a um encurtamento 

tardio durante a Orogenia Transamazônica ou durante a Orogenia Brasiliana, que dobrou e 

fraturou a superfície já existente. 

 

8.4- INTEGRAÇÃO 

8.4.1- Campo – Geofísica 

� Os levantamentos de campo durante e após a geração dos dados geofísicos tiveram extrema 

importância para a dissertação, proporcionando a checagem e calibração dos dados dia-a-dia e 

promovendo maior confiabilidade na geração de dados geofísicos e na execução das 

interpretações estruturais. Trazendo luz a compreensão da natureza da zona de cisalhamento 

São Vicente, que se trata do produto final da zona de descolamento basal da Nappe Ouro 

Preto. 

 

8.4.2- Dados gravimétricos – Dados magnetométricos 

� A integração da superfície tridimensional gravimétrica, superfície de descolamento basal da 

Nappe Ouro Preto, com os dados de perfis de inversão bidimensionais magnetométricos, 

estruturas com alta susceptibilidade magnética, mostraram como as ferramentas geofísicas são 
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complementares. Mostraram uma alternância de estruturas sinformes e antiformes, de norte 

para sul, em ambos os dados.  

� A informação mais relevante dessa integração é a grande ocorrência de anomalias 

magnetométricas nos antiformes da superfície gravimétrica e ausência ou escassez de 

respostas magnetométricas sobre as estruturas sinformais obtidas com os dados gravimétricos. 

� As anomalias magnetométricas não apresentam controle preferencial na região norte e sul da 

área, porém mostra trapeamento em forma de rampa na região central devido as rochas 

grafitosas da Formação Palmital na capa. Essa ausência no padrão das anomalias 

magnetométricas nas regiões periféricas, N e S, e trapeamento na região central sugerem que a 

mineralização tenha ocorrido tardiamente, respectivamente sem estruturas preferenciais na 

primeira e trapeado nas rochas impermeáveis e em antiformes na segunda. 

 

8.5- Propostas de trabalhos complementares 

 Com o desenvolvimento dessa dissertação foi possível levantar algumas propostas 

complementares aos estudos realizados. 

� A aplicação de ferramentas de cunho geoquímico e geocronológico é eminentemente 

importante e se faz necessária no ajuste preciso do traço da zona de descolamento basal, bem 

como na caracterização das diferentes litologias pertencentes a cada Nappe (Curral e Ouro 

Preto). 

� A zona de cisalhamento São Bento, detectada através da geofísica e caracterizada em campo, 

merece estudos mais detalhados. Essa estrutura apresenta notáveis catas de antigos garimpos 

ao longo do seu traço, além de algumas das mais importantes minas de ouro do Quadrilátero 

Ferrífero. 
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Anexos 

ANEXO I – Perfis de deconvolução de Euler sobre dados gravimétricos. 
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ANEXO II – Perfis de deconvolução de Euler sobre dados magnetométricos. 
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ANEXO III – Perfis de deconvolução de Euler sobre dados gravimétricos interpretados. 
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ANEXO IV – Perfis de deconvolução de Euler sobre dados gravimétricos interpretados. 

 


