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Resumo 

A falha do Engenho é uma estrutura com aproximadamente 70 km de extensão, localizada na porção sul 

do Quadrilátero Ferrífero (MG). A grande maioria dos trabalhos descreve a falha do Engenho como 

sendo uma falha transcorrente sinistral e corroboram com a proposta inicial de Guild (1957). Porém o 

presente trabalho sugere que o acervo estrutural da região foi moldado através de dobramentos com ao 

menos 3 fases de deformação. As duas primeiras fases apresentam vergência para sul, as quais são 

responsáveis pelas principais tramas da região. A terceira fase corresponde a tramas de menor 

penetratividade responsáveis pela geração de clivagens de crenulação com direção N-S. Através da 

técnica de deconvolução de Euler 2D, foram realizados quatro perfis transversais a falha com o intuito 

de analisar a continuação da estrutura em profundidade e sua natureza. Estes perfis demonstram que a 

estrutura apresenta mergulho para sul e pontos de inflexão associada a dobras. O mapeamento lito-

estrutural, mostrou que os contatos entre as unidades delimitadas pela falha do Engenho são 

transicionais, e que o arcabouço estrutural local apresenta feições típicas de dobramentos. Na região da 

serra de Ouro Branco, observa-se que os elementos tectônicos e estratigráficos articulam-se por meio de 

uma megadobra cerrada no formato de um antiforme. O arcabouço estrutural da região moldado através 

de dobramentos, correlaciona-se melhor ao modelo de evolução proposto por Almeida et al. (2002) e 

Endo et al. (2005) que consideram a superposição de duas nappes para o Quadrilátero Ferrífero.  

  



Piassa L., 2018. A Falha do Engenho Revisitada: Sul do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais 

xxii 

 

 

  



Contribuições às Ciências da Terra Série 363, vol. 77, 127p. 

xxiii 

Abstract 

The Engenho fault is a structure with approximately 70 Km of extension, located in the south region of 

Quadrilátero Ferrífero (MG, Brazil). The great majority of the works describe the Engenho fault as being 

a sinistral strike-slip fault and corroborate with the initial proposal of Guild (1957). However, the present 

research suggests that the structural framework of the region was molded by folding with at least 3 

phases. The early two phaseses south-vergences event, which are responsible for the main fabric in the 

region. The later phase corresponds to fabric of lower penetration by responsible of crenulation 

cleavages with N-S direction. Through the Euler 2D deconvolution technique, four cross-sections to 

fault were accomplished with the purpose of analyzing the continuation of the structure in depth and its 

nature. These profiles demonstrate that the structure presents dipping south and inflection points 

associated with folds. The litho-structural mapping showed that the contacts between the units delimited 

by the Engenho fault are transitional, and that the local structural framework presents typical features of 

folds. In the region of serra de Ouro Branco, it is observed that the tectonic and stratigraphic elements 

are articulated by means of a tight large-scale fold in the form of an antiform. The structural framework 

of the region formed by folds, correlates better to the evolution model proposed by Almeida et al. (2002) 

and Endo et al. (2005) that consider the superposition of two nappes to the Quadrilátero Ferrífero. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

O Quadrilátero Ferrífero é uma região que apresenta uma geometria e desenvolvimento 

cinemático complexo, oriundos da superposição de eventos deformacionais distintos com variadas 

polaridades tectônicas (Dorr 1969, Marshak & Alkmim 1989, Chemale et al.1991,1994, Endo 1997 

Alkmim & Marshak 1998). Associados a estas deformações, além de dobramentos, tem-se falhamentos 

e zonas de cisalhamento como: Sistema de Cisalhamento Fundão-Cambotas, as falhas de Água Quente, 

Ouro Fino, Flechas, Alegria, Frazão, Bem-Te-Vi, São Vicente, Raposos, Caeté, Congonhas e Engenho 

(Endo & Fonseca 1992, Chemale et al. 1991, 1994, Alkmim & Marshak 1998, Baltazar & Zuchetti 

2005). 

No entanto, muitas destas estruturas ainda carecem de estudos de detalhe, como a falha do 

Engenho, que apesar de ser considerada como sendo uma estrutura singular no Quadrilátero Ferrífero, 

única falha de rasgamento do Quadrilátero Ferrífero com dimensões quilométricas na concepção de Dorr 

(1969), são raros os estudos realizados com enfoque no arcabouço estrutural, de modo que questões 

essenciais para o entendimento das estruturas permanecem ainda em aberto.  

A falha do Engenho é uma descontinuidade regional localizada na porção meridional do 

Quadrilátero Ferrífero, originalmente, definida por Guild (1957), que no seu entendimento, delimita as 

sequências de rochas arqueanas das paleo-mesoproterozóicas. Exibe em planta um traço com 70 Km de 

extensão em que a porção leste da estrutura apresenta sua direção preferencial E-W até as imediações 

da serra de Ouro Branco, onde adquire um traçado na direção NW em toda extensão da serra. Após o 

final da mesma retorna sua posição primaria até o meridiano da cidade de Congonhas em que inflete 

para SW. 

Dorr (1969) e Rolim & Alkmim (2004), levam em consideração a morfologia, estratigrafia e o 

traço da estrutura em mapa para classificar a falha do Engenho como sendo uma falha de rasgamento 

ou de rejeito oblíquo sinistral. Piassa (2014), em um trabalho realizado, especificamente, com o objetivo 

de caracterizar o arcabouço estrutural da falha do Engenho, descreve que as estruturas tectônicas ligadas 

à falha são de natureza dúctil, associadas a processos de dobramentos. Considera que o paralelismo 

observado entre a lineação de estiramento mineral e a lineação de interseção entre as foliações S/C ou 

S0/Sn não condiz com a cinemática e o arcabouço estrutural proposto (e.g. Ridley 1986). Salienta que 

por vezes a relação entre xistosidade e acamamento, observada próxima à zona da falha, é de alto ângulo 

que indicaria possíveis zonas de charneira de dobras. Feições relacionadas a dobramentos já foram 
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observadas por Gomes et al. (1992) e Silva & Cantisano (1995), nas imediações do distrito de Lavras 

Novas. 

1.2 OBJETIVOS  

Esse trabalho tem por objetivo melhor caracterizar o arcabouço estrutural da porção sul do 

Quadrilátero Ferrífero esclarecer as incertezas acerca da geometria na região, com isso, fazer uma 

reavaliação estrutural descritiva e cinemática da estrutura designada por Guild (1957) e Dorr (1969) 

como falha do Engenho e rochas adjacentes.  

1.3 JUSTIFICATIVA 

O seu entendimento pode auxiliar na compreensão da evolução tectônica do Quadrilátero 

Ferrífero, e determinar em particular a interação do embasamento, Complexo Santo Antônio do 

Pirapetinga (CSAP), com os metassedimentos do Supergrupo Minas. 

1.4 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

A falha do Engenho encontra-se inserida na borda sul do Quadrilátero Ferrífero (MG) 

precisamente entre os paralelos 20033’00’’ e 20026’00’’ de latitude sul e os meridianos 44000’00’’ e 

43020’00’’ de longitude oeste (Figura 1.1). 

Para a análise da estrutura foram selecionadas quatro áreas chave ao longo da estrutura, 

designadas de Santo Antônio do Salto, Lavras Novas, serra de Ouro Branco e pico do Engenho. Essas 

áreas foram selecionadas devido a exposição de afloramentos em excelente estado além de serem áreas 

já estudadas por outros autores (e g. Guild 1957, na região do pico do Engenho, Alkmim & Noce 2006, 

na região da Serra de Ouro Branco). 

O acesso para a área designada de pico Engenho pode ser feito através da rodovia MG 129 

(antiga Estrada Real), partindo de Ouro Preto passa-se por Ouro Branco e então direciona-se a 

Congonhas no sentido a Jeceaba. Outra rota seria através da BR 040 partindo de Belo Horizonte em 

direção ao Rio de Janeiro, e na cidade de Congonhas direciona-se para Jeceaba. Nas demais áreas: Santo 

Antônio do Salto, Lavras Novas e serra de Ouro Branco o acesso é feito através da MG 129 com destino 

as localidades das comunidades que levam o nome das áreas. A região é provida de uma boa malha de 

estradas vicinais as quais permitem acessos diversos e também uma linha férrea da empresa MRS. 
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Figura 1.1- Mapa de localização da área investigada com os limites das áreas de estudo do trabalho destacadas. 

A- Santo Antônio do Salto, B- Lavras Novas, C- serra de Ouro Branco e D- pico do Engenho. 

A estrutura descrita como falha do Engenho encontra-se inserida nas folhas Mariana, Ouro 

Preto, Congonhas e Casa de Pedra, de escala 1:50.000 (Projeto Geologia do Quadrilátero Ferrífero). 

1.5 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

Para Harder & Chamberlin (1915), o relevo da região do Quadrilátero Ferrífero é fruto de sua 

estrutura e da erosão diferencial, onde os quartzitos e itabiritos constituem o substrato das terras altas, 

os xistos e filitos compreendem o substrato das terras de altitude mediana e as terras baixas estão 

moldadas sobre granito-gnaisses. Outras considerações semelhantes acerca dessa morfologia controlada 

pela estrutura e pela erosão diferencial, foram apresentadas em trabalhos posteriores, que investigaram 

o modelado local e buscam compreender ciclos de erosão e aplainamento. Entre eles, destacam-se os de 
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King (1956), Barbosa & Rodrigues (1965), Dorr (1969), Barbosa (1980), Varajão (1991) e Salgado et 

al. (2007, 2008). 

A região do presente estudo exibe exatamente esse aspecto geomorfológico, em que os 

metarenitos e itabiritos ocupam regiões de maior elevação topográfica enquanto os xistos e gnaisses 

afloram em regiões deprimidas (Figura 1.2). Alguns autores levam em consideração essa característica 

geomorfológica para classificar a estrutura como sendo uma falha (e g. Dorr 1969) que aloca o traço da 

estrutura justamente no contato entre esses diferentes litotipos. A porção a norte do traço da falha, é 

topograficamente mais elevada sendo sustentadapor metarenitos e itabiritos, enquanto na porção sul da 

mesma, predominam xistos e gnaisses. 

 

Figura 1.2- Mapa de elevação digital do terreno da região em que está inserida a falha do Engenho (Fonte SRTM). 

1.6 MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi, basicamente, desenvolvido em quatro etapas: Revisão bibliográfica acerca da 

porção meridional do Quadrilátero Ferrífero e conceitos associados a regimes de deformação; 

levantamento lito-estrutural de semi-detalhe; realização e interpretação dos perfis geofísicos 

magnetométricos e a integração dos dados obtidos nas fases anteriores. 

1.6.1- Revisão Bibliográfica 

A revisão bibliográfica constou de duas etapas. A primeira etapa consistiu no levantamento dos 

trabalhos anteriormente desenvolvidos na área, o que incluiu artigos publicados em revistas nacionais e 

internacionais, teses, dissertações, trabalhos de graduação e trabalhos de mapeamento regionais (e g. 

Baltazar et al. 2005). A segunda etapa da pesquisa bibliográfica relaciona-se à fundamentação teórica 

sobre regimes de deformação, principalmente, relacionados a regiões associadas a regime 

constriccional, L-tectonitos, e relações de paralelismo entre lineações de estiramento mineral e lineações 

interseção S/C e/ou S0/Sn, associados ou não a movimentos tectônicos de massa.  
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1.6.2- Trabalho e Metodologia de Campo 

Consistiu no levantamento lito-estrutural de quatro áreas chaves, inseridas ao longo do traço da 

estrutura descrita como sendo falha do Engenho (Figura 1.3). As áreas foram selecionadas com base nos 

trabalhos de cartografia geológica realizados por Guild (1957), Dorr (1969), Barbosa (1969a e 1969b), 

Johnson (1955), Baltazar et al. (2005) e também por conhecimentos prévios dos trabalhos de Silva & 

Cantisano (1995), Almeida (2004), Piassa (2014) e Campos (2015). Essas áreas apresentam 

afloramentos em excelente estado de preservação, facilitando na observação das estrutras sedimentares 

e tramas metamórficas. 

 

Figura 1.3- Mapa litológico simplificado da porção sul do Quadrilátero Ferrífero com suas principais estruturas, 

áreas estudadas destacadas (Mod. de Dorr 1969 e Almeida et al., 2005). 

O empilhamento estratigráfico foi fundamentado na variação litológica, relação entre os 

contatos litológicos, espessura das camadas, critérios geopetais, além do auxílio da geologia estrutural. 

A seguinte nomenclatura foi adotada para a designação dos elementos estruturais e tectônicos:  

Fase de deformação         Fn; 

Eixo de Dobra    β n; 

Bandamento composicional gnaisse Sb; 

Acamamento sedimentar  S0; 

Xistosidade    Sn; 
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Lineação de interseção   Ln; 

Lineação de estiramento mineral Lmn. 

A metodologia empregada para a caracterização do arcabouço estrutural da área é a análise da 

relação entre a xistosidade (Sn) e o acamamento (S0) em um sistema de dobramento resultante do 

mecanismo de flambagem (Figura 1.4). As posições estruturais de flanco normal e inverso podem ser 

obtidas também por meio da análise da vorticidade da foliação S/C quando mecanismos de dobramento 

por deslizamento flexural e/ou por fluxo flexural estiverem atuantes (Figura 1.5) (e.g. Ramsay 1967, 

Loczy & Ladeira 1976, Hobbs et al.1976, Park 1983, Davis 1984, Ramsay & Huber 1987, Suppe 1985, 

Twiss & Moores 1992). Esse tipo de dobramento é determinado pela razão de espessura entre as 

camadas competentes e incompetentes e o contraste de viscosidade (µ1/µ2) entre elas (Ramberg, 1961). 

Para Ramsay & Huber (1987) o fator que mais influência é a propriedade reológica das camadas, as 

quais dependem da composição mineralógica e tamanho dos grãos. Parâmetros externos que tem 

influência seriam pressão e temperatura, além do desenvolvimento de uma orientação preferencial dos 

minerais durante a deformação. 

 

Figura 1.4- Relações entre acamamento e xistosidade e tramas lineares associadas (lineações de interseção e 

mineral) em torno de um sistema dobrado multi-acamadado (mod. de Loczy & Ladeira 1976). 

A assimetria estrutural dos elementos da trama e a vorticidade foram caracterizadas segundo a 

visada no sentido de caimento do eixo da dobra ou da lineação de interseção os quais materializam o 

eixo cinemático finito “b” que, numa deformação de simetria monoclínica, é paralelo ao eixo do vórtice 

ISA1 (e.g. Passchier & Williams 1996, Xypolias 2009 e 2010). Porém a analise foi feita apenas com os 

aspectos qualitativos, deixando-se de avaliar a magnitude da rotação. 

  

                                                      
1Instantaneous Stretching Axes – ISA (e.g. Xypolias 2010) 
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Figura 1.5- Esquema ilustrativo dos elementos de trama de uma zona de cisalhamento dúctil não coaxial e 

respectivo eixos de coordenada cinemáticos (e.g. Ramsay 1967). No caso de deformação com simetria monoclínica 

o eixo cinemático “b” é paralelo ao eixo do vórtice ISA3. 

Foram realizadas coleta de amostras orientadas para a confecção de lâminas delgadas, cada 

amostra apresenta dois cortes, XZ e YZ (Ramsay 1967), sendo confeccionada uma lâmina para cada 

corte com o intuito de analisar microestruturas e cinemática local.  

Diagrama de Flinn 

Os eixos horizontal e vertical do diagrama de Flinn (1975) representam formas de achatamento 

e extensão respectivamente. O valor de K é igual à (RXY-1)/(RYZ-1), onde RXY=X/Y e RYZ=Y/Z. Essa 

análise é importante para saber o campo de  tensões que envolveu a deformação, regimes de constricção 

para valores de K>1 e regimes de achatamento para valores de k<1. 

1.6.3- Geofísica 

Neste trabalho foi empregada a magnetometria, no intuito de obter um auxilio nas interpretações 

estruturais em superfície e subsuperfície. A base de dados empregados no presente trabalho se constitui 

de dados magnetométricos aero levantados do Programa de Levantamento Aerogeofísico de Minas 

Gerais (PLAMG 2001). O levantamento aerogeofísico abrange uma amostragem ao longo de 155261 

km lineares recobrindo uma área de 35175 Km², sendo que os parâmetros deste aerolevantamento estão 

sumarizados na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1- Parâmetros do aerolevantamento geofísico realizado pelo Programa de 

Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais (PLAMG 2001). 

Parâmetros Valores 

Altura do voo 100 m 

Espaçamento médio entre as linhas de voo 250 m 
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Direção das linhas de voo 
N30E (bloco W) e N30W 

(bloco E) 

Direção das linhas de controle 
N60W (bloco W) e N60E 

(bloco E) 

Intervalo médio da amostragem (Magnetometria) 8 m 

Período do levantamento Agosto 2000-Março 2001 

Durante a aquisição de dados magnéticos, foi utilizado magnetômetro de bombeamento ótico 

de vapor de césio, modelo G-822a da GEOMETRICS. 

 Processamento dos Dados Magnetométricos 

Os dados devem ser processados antes de se aplicar as técnicas de filtragem, visando uma 

melhor qualidade dos produtos finais. Os procedimentos utilizados para os dados magnéticos foram: 

análise dos dados, testes de consistência e transformação dos dados em malha regular. 

Analise dos dados 

As linhas de voo que apresentam problemas de nivelamento devem ser corrigidas, para evitar 

problemas na interpolação. 

Testes de consistência 

Esta etapa é um controle adicional na qualidade dos dados e para isso é realizado o rastreamento 

de valores anormais através da diferença quarta em cada linha de voo. A “Diferença Quarta” consiste 

em substituir os valores dos pontos de amostragem das linhas de voo pela diferença entre os valores do 

segundo ponto antecedente e do segundo ponto subsequente àquele em questão (Blum 1999). 

Tamanho das células e métodos de interpolação 

Para a definição da célula de interpolação utiliza-se ¼ do espaçamento médio entre as linhas de 

voo (Vasconcelos et al, 1990), com objetivo de evitar perdas de informação, porém o espaçamento 

utilizado será de 300m. A interpolação dos dados será feita através do método de mínima curvatura. 

Este método gera uma superfície suave com valores mais próximos dos dados originais (Geosoft, 2004). 

Filtragem dos dados 

Após o tratamento dos dados aplicam-se diversas técnicas de filtragem. O intuito destas 

filtragens é destacar o sinal produzido pelo alvo de interesse. A Amplitude de Sinal Analítico (ASA) 

centraliza as anomalias simetricamente em relação à fonte (Roest et al. 1992), e simplifica a resposta 

dipolar do campo magnético, este método se faz necessário para a aplicação da técnica de deconvolução 

de Euler.  
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Geração dos mapas geofísicos 

Os dados do PLAMG 2001 já foram pré-processados pelo serviço geológico brasileiro (CPRM) 

onde houve a remoção da variação diurna, correção do erro paralaxe, nivelamento dos perfis, correção 

do IGRF (Lasa Engenharia e Prospecção S.A. 2001).  

O arquivo grid com o campo magnético anômalo foi importado para o programa Oasis Montaj 

7.0.1, e através do método de mínima curvatura os dados foram interpolados, gerou-se o mapa de campo 

magnético anômalo (CA) para cada uma das quatro áreas estabelecidas. A partir no mapa de campo 

anômalo o mapa de amplitude do sinal analítico (ASA) foi gerado. O próprio software Oasis Montaj 

7.0.1 oferece o recurso de se gerar o mapa de ASA através do mapa de CA, mapa esse necessário para 

geração dos perfis de deconvolução de Euler. 

Deconvolução de Euler 

A deconvolução de Euler (Reid et al. 1990) consiste de um processo de inversão pelos mínimos 

quadrados que associa os valores do campo magnético anômalo a um índice estrutural (que corresponde 

a um modelo geológico que pode ser contato, falha, dique, pipe, diápiro). Permite gerar soluções em 

profundidade e da posição geográfica das diversas fontes magnéticas existentes numa determinada área 

(Reid et al. 1990; Barbosa et al. 1999). A aplicação da técnica foi realizada através do software Euldep 

1.0, pertencente a School of Geosciences – University of Witwatersrand (Durrheim & Cooper 1998). 

Foram gerados quatro perfis transversais a direção da falha do Engenho, uma para cada uma das 

áreas estudadas. Os dados foram importados para o software Euldep 1,0 e então processados. Parâmetros 

que podem ser modificados e que influenciam na posição espacial das fontes magnéticas são: Altura de 

voo, índice estrutural, tamanho da janela e profundidade limite de estimativa (Tabela 4.1). 

Abaixo segue a Tabela 1.2 com os índices estruturais para diferentes corpos causadores de 

anomalias. 

Tabela 1.2- Índices estruturais e respectivas possíveis fontes causadoras (mod.Reid et al.  1990, 

Durrheim & Cooper 1998, Fitzgerald et al. 2014). 

Fonte causadora Indice estrutural

Contato geológico 1

Camada fina 1

Dique 2

Pipe 2,5

Diápiro 3  
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Magnetometria 

A magnetometria auxilia na determinação de estruturas geológicas através do contraste de 

susceptibilidade magnética. Com o avanço das técnicas geofísicas de inversão, estruturas geológicas 

podem ter suas profundidades estimadas. 

Com o objetivo de realçar feições estruturais e discriminar domínios magnéticos das áreas 

estudadas, a técnica de deconvolução de Euler 2D foi aplicada aos dados magnéticos. 

A seguir serão apresentados analises e interpretações para os dados de magnetometria das áreas 

envolvidas e adjacências. A separação das feições estruturais foi efetuada com base na análise visual 

dos dados. A partir dos dados originais foram confeccionados mapas temáticos e interpretativos. 

Magnetismo das rochas 

A magnetização não é uma propriedade inerente das rochas e depende da diferença nas 

concentrações volumétricas de minerais magnéticos. Representados pela magnetita, pirrotita e ferro 

nativo (responsáveis por mais de 99% da magnetização das rochas). E essa concentração pode ser 

demudada pela nucleação ou transformação desses minerais e suas concentrações anômalas em feições 

estruturais dúcteis e rúpteis, nos eventos metamórficos ocorridos ao longo do tempo.  

A maior afinidade da magnetita, por exemplo, é sempre com rochas cristalinas, em especial, as 

básicas e ultrabásicas. Por outro lado, a menor concentração está geralmente associada às rochas 

sedimentares e, por expansão, com as rochas metassedimentares, que são praticamente imperceptíveis 

ao método (Thomas 2001). Assim, quando rochas ígneas ou vulcânicas e seus correspondentes 

metamórficos estão aflorantes, suas assinaturas magnéticas formam o relevo magnetométrico e sua 

correlação se manifesta. Quando predominam as coberturas sedimentares e seus representantes 

metamórficos as assinaturas que formam o relevo magnético provêm, quase sempre, de seu substrato 

cristalino. 

Porém, rochas sedimentares, por vezes, podem conter elevada concentração de minerais 

magnéticos e causar fortes anomalias magnéticas, como no presente estudo, em que os metarenitos 

contém densidade considerável de óxidos de ferro, os quais apresentam assinaturas significantes nos 

mapas magnetométricos. 

Nem sempre a correlação dos domínios magnéticos com as rochas aflorantes é facilmente 

determinada. Feições estruturais mapeadas, estão ligadas as concentrações localizadas de minerais 

magnéticos nas superfícies de descontinuidade na forma de pequenas camadas ou colocação de materiais 

mais magnético.  
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Podem ocorrer estruturas de falhamentos, fraturamentos e dobramentos que apresentam teores 

desprezíveis de minerais magnéticos, dificultando também a observação dessas em mapas 

magnetométricos.  

As rochas podem apresentar uma magnetização remanescente, adquirida da exposição da rocha 

a um campo magnético diferente do campo magnético atual, ou induzida, oriunda da exposição a um 

campo magnético externo. Dependendo da intensidade dessa magnetização remanescente pode-se 

influenciar no vetor da magnetização resultante, que corresponde a soma vetorial das supracitadas 

(Telford et al. 1990, Campbell 2001 e Kearey et al. 2009). 

 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As amostras escolhidas para as análises através da microscopia eletrônica foram as mesmas 

utilizadas na confecção das seções delgadas analisadas nos microscópios de luz transmitida. 

Todas as amostras foram coletadas em campo orientadas. O sistema de referência adotado foi o 

elipsoide de deformação finita X, Y e Z. Em que X representa o eixo de maior elongação do mineral, 

coincidente com a lineação de estiramento mineral, Y o eixo intermediário e Z correspondente ao 

encurtamento máximo. 

Todas as amostras selecionadas para o estudo no MEV foram analisadas nos cortes XZ (paralelo 

a lineação de estiramento mineral e perpendicular a xistosidade). 

A utilização do MEV ocorreu em amostras de metarenito do Grupo Itacolomi nos grãos de 

quartzo, com o objetivo de identificar um padrão na orientação cristalográfica desses minerais. Esse 

mineral foi escolhido pois é um dos minerais mais bem entendidos quanto a sua trama cristalográfica 

que se desenvolvem durante a deformação, e é amplamente aceito que os eixos “a” e “c” da trama 

cristalográfica do quartzo estão relacionados a geometria da deformação (e.g., Tullis et al., 1973, Tullis 

et al., 1977, Lister & Hobbs 1980, Price 1985, Law 1986, Schmid & Casey 1986, Barth et al., 2010, 

Sullivan & Beane 2010). Essa relação é bem estabelecida para deformação de constricção coaxial para 

condições de fácies xisto verde em que o eixo c do quartzo apresenta padrão de guirlandas com abertura 

de 130-160º e o eixo a apresenta padrão de abertura de 60-70º (Figura 1.6). 
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Figura 1.6- Preferencial geometria da trama cristalográfica do quartzo para deformações coaxiais ná fácies xisto 

verde. (Schmid & Casey 1986) 

1.6.4- Características texturais do quartzo 

O quartzo é um mineral do sistema hexagonal e comporta-se ductilmente em uma larga faixa de 

temperatura (300-700°C). Desta forma, estudos sobre sua deformação plástica podem ser efetuados em 

vários tipos de tectonitos, desde baixo grau metamórfico ao alto grau. Entretanto em condições inferiores 

a 300°C ou taxas elevadas de deformação, o quartzo apresenta comportamento rúptil (e.g. Hirth & Tullis 

1994). 

Em condições de grau metamórfico incipiente (250°-300°), o quartzo deforma-se via de regra 

por fraturamentos e fluxo cataclástico (Tullis & Yund, 1985, Schmid & Hass 1989, Hirth & Tullis 1994, 

Passchier & Trouw 1996,2005, Stipp et al. 2002ab). 

O campo transicional rúptil/dúctil para quartzitos deformados é muito bem definido, 

compreendido entre o metamorfismo incipiente e o baixo grau metamórfico. Essa transição é marcada 

por fortes discordâncias e microfraturas. (Tullis 1989, Hirth & Tullis, 1992, 1994, Stipp et al. 2002ab). 

No baixo grau (300-450°C) o deslocamento de discordâncias torna-se relevante para o quartzo, 

dando origem a extinção ondulante e lamelas de deformação. Processos de recristalização por bulging 

(BLG) são dominantes nesse campo (Hirth & Tullis 1992, Fitz Gerard & Stunitz 1993, Passchier & 

Trouw 1996, 2005, Stipp et al. 2002ab). 

Sob condições de médio grau metamórfico (450°-550°) os mecanismos de plasticidade 

intracristalina são favorecidos e o processo de recristalização dinâmica dominante é a rotação de subgrão 

(SGR). Surgem estruturas núcleo manto e ribbons (Gaspais 1989, Hirth & Tullis 1992, Passchier & 

Trouw 1996, 2005, Stipp et al. 2002ab). 
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Já em temperaturas acima de 550°C, os mecanismos de plasticidade intracristalina e difusão no 

estado sólido operam intensamente e o processo de migração de borda de grão (GBM) prevalece. 

Contatos interlobados e os novos grãos com dimensões próximas aos reliquiares são feições 

características desse intervalo. (Urai et al. 1986, Passchier & Trouw 1996, 2005 Stipp et al. 2002ab). 

Determinadas interferências podem causar variações nas condições de deformação da rocha. A 

água, por exemplo, pode afetar consideravelmente a deformação do quartzo em condições de baixa 

temperatura. A água ameniza a resistência do retículo cristalino do mineral, e acaba por controlar os 

sistemas de planos de deslizamento ativados em resposta a tensão diferencial aplicada no agregado 

(Blacic 1975, Passchier & Trouw 1996, 2005). Além da presença de fluídos, a temperatura é um 

importante fator que controla o deslocamento nos planos de deslizamento, taxa de deformação (Tullis 

et al. 1973, Hirth &Tullis, 1992), impurezas presente do retículo cristalino (Hobbs 1984), pressão 

confinante (Kronenberg & Tullis 1984). 

A água ainda pode influenciar consideravelmente nos mecanismos de recuperação dos cristais 

(Hirth & Tullis, 1992). Além da transferência de massa por solução importante mecanismo para regiões 

com baixa grau metamórfico (Passchier & Trouw 1996, 2005). 

1.6.5- Integração dos dados  

A análise dos elementos estruturais foi realizada através de projeção polar de igual área no 

hemisfério inferior, com concentrações do tipo Fischer no programa OpenStereo 0.1.0.2f (Grohmann et 

al. 2011), além da utilização dos diagramas de Woodcock 1977 para apresentar o parâmetro de forma 

(K) e a consistência dos dados (C). 

A integração dos dados geofísicos com os dados estruturais foi realizada nos programas 

Coreldraw X6 e ArcMap 9.2. O trabalho utilizou o sistema de informações geográficas com projeção 

UTM e datum South American 69.  
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CAPÍTULO 2 

GEOLOGIA REGIONAL 

2.1 INTRODUÇÃO 

O Quadrilátero Ferrífero em um contexto tectônico encontra-se inserido no extremo sudeste do 

Cráton São Francisco (Figura 2.1, Almeida 1977) e é composto por terrenos granito-gnáissicos 

arqueanos, sequências vulcanossedimentares arqueanas, sequências supracrustais do Proterozóico 

(Chemale et al. 1991, 1994, Alkmim & Marshak 1998), intrusões ígneas pós Minas (Alkmim & Marshak 

1998) e coberturas sedimentares fanerozóicas (Guild 1957). 

 

Figura 2.1- Localização tectônica do Quadrilátero Ferrífero (Romano et al. 2013). 

2.2 LITOESTRATIGRAFIA 

2.2.1- Complexos Cristalinos 

Os complexos cristalinos ocorrem na forma de estruturas dômicas no Quadrilátero Ferrífero, são 

constituídos por rochas gnáissicas polideformadas de composição tonalítica a granítica e, 

subordinadamente, por granitos, granodioritos, anfibolitos e intrusões de rochas de natureza máfica e 

ultramáfica (Herz 1970, Cordani et al.1980, Evangelista e Muller 1986, Carneiro 1992). O 

comportamento metamórfico desta unidade é, em geral, polifásico, sendo afetada por um metamorfismo 

regional em condições de fácies anfibolito médio a superior. Posteriormente, esta unidade foi sujeita a 

transformações metamórficas retrógadas em condições de fácies xisto verde. Os complexos gnáissicos 

e migmatíticos apresentam idade de 2,9-3,2 Ga (Machado & Carneiro 1992), a primeira geração de 

plutons arqueanos, cálcio-alcalinos, apresentam idade de 2,78-2,77Ga e a segunda, de granitos 

anorogênicos, 2,73-2,61Ga segundo Carneiro (1992). 
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Lana et al. (2013) apresentam três períodos de magmatismo TTG para o Quadrilátero Ferrífero, 

o primeiro levou a formação do complexo Santa Barbara representado pela adição de rochas félsicas em 

rochas máficas-ultrámaficas com idade de 3,22-3,20 Ga. O segundo com idade de 2,93-2,90 Ga 

representados pelos complexos gnáissicos do Bação, Bonfim e Belo Horizonte. O tempo de duração do 

último evento TTG 2,80-2,77 Ga coincide com o vulcanismo félsico e sedimentação fluvial / turbidítica 

da sequência Greenstone Belt Rio das Velhas. 

2.2.2- Supergrupo Rio das Velhas  

As rochas do greenstone belt encontram-se dispostas no Supergrupo Rio das Velhas apresentado 

uma discordância sobre as rochas dos complexos cristalinos e são cortadas pelas intrusões graníticas 

(Dorr 1969). O Supergrupo Rio das Velhas é composto da base para o topo pelos grupos, Quebra Ossos 

(Schorscher 1978), Nova Lima (Dorr 1969, Ladeira 1980) e Maquiné (Dorr et al. 1957). O primeiro é 

constituído por metakomatiítos, metabasaltos toleíticos e metariolitos (Schorscher 1978). O Grupo Nova 

Lima compreende metassedimentos de composição carbonática, siliciclástica e formações ferríferas 

bandadas do tipo Algoma. O Grupo Maquiné é composto predominantemente por rochas quartzíticas 

(Dorr 1969; Maxwell 1972). A idade extraída de zircões detríticos no Grupo Maquiné varia de 3,1 – 

2,78 Ga (e.g. Moreira et al. 2016). 

2.2.3- Supergrupo Minas 

A assembleia de rochas paleoproterozóicas engloba os metassedimentos do Supergrupo Minas 

e o Grupo Itacolomi que recobrem as rochas do embasamento e do Supergrupo Rio das Velhas com uma 

discordância (Dorr 1969). Composto predominantemente por sedimentos plataformais clásticos e 

químicos (e.g. Dorr 1969, Alkmim & Marshak 1998). O empilhamento estratigráfico deste supergrupo, 

proposto por Dorr (1969) com a incorporação de resultados alcançados por Renger et al. (1994), 

Almeida et al. (2002 e 2005), compreendido por cinco unidades. 

A unidade basal segundo Alkmim & Marshak (1998) é composta por conglomerados e arenitos, 

com gradação normal para pelitos marinhos de águas rasas, compreendendo os grupos Tamanduá e 

Caraça. Dorr (1969) subdividiu o Grupo Tamanduá em duas unidades: Formação Cambotas, basal, 

formada por quartzitos com camadas de conglomerados com seixos de formação ferrífera e a formação 

superior, sendo esta constituída por xistos diversos, filitos e formações ferríferas subordinadas. 

O Grupo Caraça constituído por rochas clásticas (Dorr et al.1957) é subdividido em duas 

formações: Formação Moeda que é composta predominantemente por litologias de composição 

quartzíticas, incluindo metaconglomerados, filitos, quartzitos de grão fino a grosso com variações de 

sericita (Dorr 1969) a idade de deposição para a Formação Moeda varia de 2,68 a 2,60 Ga (Martínez 

Dopico et al. 2017). A Formação Batatal primeiramente definida por Maxwell (1958) é constituída 
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segundo Dorr (1969) por filitos sericíticos e grafitosos, formação ferrífera e subordinadamente por 

metacherts. Segundo Carneiro et al. (1995) a idade máxima destas rochas é de 2,65 Ga. 

Os metassedimentos do Grupo Caraça são recobertos por rochas do tipo lago superior (BIF) da 

Formação Cauê, que por sua vez apresenta uma gradação para uma sequência carbonática (Formação 

Gandarela), ambos do Grupo Itabira. A Formação Cauê é composta por itabiritos, itabiritos dolomíticos 

e anfibolíticos, além de lentes de filito e marga (Dorr 1969) com idade de 2,45 Ga (Cassino 2014). A 

Formação Gandarela, sotoposta a anterior, apresenta um contato gradacional e é formada essencialmente 

por itabiritos dolomíticos e mármores (Dorr 1969) deposição remonta a 2,42 Ga (Babinski et al. 1995). 

O Grupo Piracicaba sobrepõe o Grupo Itabira com discordâncias locais. Os sedimentos deste 

grupo são de origem marinha rasa e deltaica (Alkmim & Marshak 1998). O Grupo Piracicaba (Dorr et 

al.1957) é a sequência clástica de topo, dividida da base para o topo nas formações Cercadinho, Fecho 

do Funil, Taboões e Barreiro. A Formação Cercadinho definida por Pomerene (1958a) é composto por 

quartzitos, quartzito ferruginoso, filito ferruginoso, filito dolomítico, filito prateado e dolomítico (Dorr 

1969) com deposição em 2,680 Ga. (Mendes et al. 2014).  A Formação Fecho do Funil, definida por 

Simmons (1968), é formada por filito dolomítico, filito e dolomito. A Formação Taboões, definida por 

Pomerene (1958a), consiste essencialmente, de ortoquartzitos finos e equigranulares. A Formação 

Barreiro também definida por Pomerene (1958b) é formada predominantemente, por xistos, filito e filito 

grafitoso. A idade dos zircões detríticos é a mesma dos grupos Caraça e Tamanduá (Machado et al. 

1996). 

O Grupo Sabará consiste de um espesso pacote de rochas clásticas com intercalações localizadas 

de sedimentos químicos e rochas vulcânicas, seus contatos com a unidade inferior e superior são por 

meio de discordância angular erosiva (Dorr 1969). Barbosa (1969a) descreve essa unidade como sendo 

uma fase flysch depositada em uma bacia de antepaís. Este foi subdividido em duas unidades 

litoestratigráficas por Almeida et al. (2005): a inferior, Formação Saramenha e a superior, Formação 

Estrada Real. A Formação Saramenha é caracterizada por intercalações de metadiamictitos, metapelitos, 

metarritmitos, metarenitos, xistos e filitos negros. A Formação Estrada Real encontra-se 

estratigraficamente sobreposta a Formação Saramenha em contato inferior normal e abrupto (Almeida 

2004). Composta por metarenitos sericíticos que gradam para metaconglomerados polimíticos, 

intercalados com camadas métricas a decamétricas de metadiamictitos.  

2.2.4- Grupo Itacolomi 

O Grupo Itacolomi (Dorr 1969) é constituído de metassedimentos, metarenitos grosseiros e 

metaconglomerados polimíticos. Compreendido como sendo uma sequência sin-orogênica riaciana 

(Alkmim & Marshak 1998, Farina et al. 2016). Zircões detríticos indicam uma idade de 2,1 Ga (U-Pb) 

para esta unidade (Machado et al. 1993, 1996).  
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2.2.5- Rochas Intrusivas Pós-Minas 

Diques máficos que cortam as rochas do supergrupo Minas com idade de 1,7 Ga (Silva et al. 

1995), considerados por Alkmim & Marshak (1998) como sendo rochas pós-minas. 

Os depósitos fanerozóicos englobam os sedimentos de bacias terciarias interiores (Guild 1957). 

A Figura 2.2 apresenta uma síntese das litologias que constituem as associações arqueanas e 

paleoproterozóicas do Quadrilátero Ferrífero. 
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Figura 2.2- Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero com as principais litologias (mod. de Dorr 1969, 

Ladeira 1980, Renger et al.1994, Almeida 2004). 
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2.3 METAMORFISMO 

Herz (1978) associa à evolução tectônica do Quadrilátero Ferrífero um zoneamento 

metamórfico explanado pela transição de temperaturas baixas a altas, com crescimento para leste. Este 

zoneamento metamórfico é acompanhado por um gradiente deformacional que possibilitou separar o 

Quadrilátero Ferrífero em dois domínios principais: domínio ocidental de baixa deformação e domínio 

oriental de alta deformação (Rosière et al.2001).  

Um evento, com idade U/Pb de 2,7 Ga, teria alcançado condições metamórficas no limite de 

fácies anfibolito-granulito (Gomes 1986). Este evento foi responsável pela geração da maior parte das 

rochas que constituem os complexos metamórficos, intrusões graníticas e estaria relacionado à 

orogênese Rio das Velhas (Carneiro 1992).  

Em geral, as rochas dos complexos metamórficos foram submetidas às condições metamórficas 

de fácies anfibolito médio a alto, atingindo fácies granulito (Carneiro et al.1995). Nesses complexos, os 

eventos tectono-metamórficos posteriores deram origem a várias intrusões graníticas, básicas e 

ultrabásicas e causaram transformações metamórficas retrógradas em condições de fácies xisto-verde.  

Em quase toda extensão do Quadrilátero Ferrífero, os supergrupos Rio das Velhas e Minas têm 

paragêneses metamórficas da fácies xisto-verde. Este comportamento metamórfico polifásico é 

decorrente do intenso tectonismo sofrido por estas rochas. Um incremento do grau metamórfico de oeste 

para leste resultou em uma paragênese metamórfica da fácies xisto-verde alto a anfibolito na porção 

oriental do Quadrilátero Ferrífero associado ao evento brasiliano com idade de 500ma(Cabral & Zeh 

2015).  

2.4 EVOLUÇÃO TECTÔNICA 

Os trabalhos sobre o arcabouço estrutural do Quadrilátero Ferrífero iniciaram-se com Harder e 

Chamberlin (1915) e foram mais detalhados no trabalho de Dorr (1969). Nas últimas três décadas os 

trabalhos destacados foram os de Marshak & Alkmim (1989), Chemale Jr et al. (1991, 1994), Endo 

(1997), Alkmim & Marshak (1998), Almeida (2004) e Endo et al. (2005). 

Dorr (1969) descreve três eventos que estruturam o arcabouço do Quadrilátero Ferrífero com 

base nas relações estratigráficas e na geometria espacial das megaestruturas do Quadrilátero Ferrífero. 

O primeiro de idade arqueana, considerado como um evento pós-Rio das Velhas e pré-Minas, justificado 

pela discordância angular entre as duas unidades, afetou somente as unidades do Supergrupo Rio das 

Velhas, cuja intensidade aumenta de oeste para leste. O segundo evento, considerado como sendo pós-

Minas e pré-Itacolomi, caracterizado como evento de natureza mais diastrófica do que orogênica, 

ocasionou o soerguimento e arqueamento das rochas, principalmente do Supergrupo Minas. O terceiro 

evento, considerado como sendo pós-Itacolomi, afetou todas as sequências anteriores e foi considerado 
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o de maior intensidade, com duas fases, a primeira apresenta vergência para NW e a fase tardia com 

vergência para W. 

 Marshak & Alkmim (1989) propõem um modelo com quatro grandes eventos tectônicos pós-

Minas, sendo que o terceiro denominado de De seria de caráter extensional enquanto os outros três 

eventos (D1, D2, e D3) seriam de caráter compressional. O primeiro [D1], de idade paleoproterozóica 

relacionado à orogênese Transamazônica, foi responsável pela geração de dobras e falhas com vergência 

para NW, representados pelo Sinclinal Gandarela e parte do Sinclinal Ouro Fino, assim como a anticlinal 

de Conceição (Figura 2.3). Os autores propõem um modelo em contexto de fold-thrust belt. O Segundo 

evento [D2], com vergência para N relacionado ao ciclo Uruçuano ocorrido no final do 

paleoproterozóico, gerou falhas de empurrão de alto ângulo e dobras. Representado pela acomodação 

dos sinclinais Moeda e Dom Bosco em torno do complexo do Bação (Figura 2.3). O terceiro evento 

[De], ocorrido no mesoproterozóico, gerou falhas normais e intrusão de diques máficos. O último evento 

[D3], relacionado ao ciclo Brasiliano, responsável pela formação do cinturão de dobramentos e 

cavalgamentos da cordilheira do Espinhaço, teria ocorrido no neoproterozóico sendo responsável pela 

geração de dobras e falhas com vergência para W. 

 

Figura 2.3- Mapa litológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (mod. Lagoeiro et al. 2011). SG= sinclinal 

Gandarela, SOF= sinclinal Ouro Fino, AC= anticlinal de Conceição,SDB= sinclinal Dom Bosco, SM= sinclinal 

Moeda e serra da Moeda, AM= anticlinal de Mariana, SC= sinclinl Curral. 
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Alkmim & Marshak (1998) propuseram um novo modelo para o ciclo Transamazônico 

representado por eventos de colisão e colapso de blocos continentais. 

O primeiro com vergência para NW gerou dobramentos e empurrões, fruto do fechamento de 

uma bacia de margem passiva. Este evento resultou em estruturas com direção NE, zonas de 

cisalhamento e dobras em escala regional, deposição dos sedimentos do Grupo Sabará e formação dos 

sinclinais e anticlinais em caráter compressional. O Segundo evento de caráter extensional representou 

o colapso das rochas supracrustais, responsável pela estruturação de domos e calhas do Quadrilátero 

Ferrífero. 

Chemale et al. (1991, 1994) propõem um modelo com dois eventos de deformação regional, o 

primeiro de natureza extensional e o segundo de natureza compressional. Salienta que outros eventos 

deformacionais não podem ser excluídos, visto que muitas feições não são explicadas pela ação destes 

eventos mencionados acima. O primeiro grupo de famílias é definido pelos megassinclinais da Serra do 

Curral, da Moeda, de Dom Bosco, de Santa Rita (Figura 2.3) conectados fisicamente e bordejados pelos 

altos do embasamento. Zonas de cisalhamento dúctil a dúctil-rúptil de caráter extensional que afetam as 

rochas do embasamento e supracrustais são os principais indícios desse evento extensional. Presume-se 

que este evento seria do ciclo Transamazônico. O segundo é caracterizado por um sistema de 

cavalgamentos e estruturas associadas com transporte tectônico para oeste. Este evento apresenta três 

fases de deformação relacionadas ao evento Brasiliano. A primeira fase é de natureza dúctil e 

penetrativa, responsável pela geração de empurrões e descolamentos, falhas de rasgamento e falhas 

conjugadas, lineação de estiramento e mineral. A segunda fase é caracterizada pela nucleação de dobras 

normais com clivagens leste-oeste associadas e falhas transcorrentes. A terceira fase é responsável pela 

geração de dobras e crenulação N-S, com clivagens e falhas inversas associadas. 

Almeida (2004) e Endo et al. (2005) propuseram um modelo de arcabouço estrutural para o 

Quadrilátero Ferrífero constituído por duas nappes superpostas: a Nappe Curral e a Nappe Ouro Preto 

associadas ao evento Transamazônico. 

A nappe Curral é uma megadobra alóctone vergente de sul para norte que domina o cenário 

estrutural do Quadrilátero Ferrífero (Endo et al. 2005). O flanco inverso dessa nappe é representado pela 

sequência Minas que se dispõe na serra do Curral, em posição estratigráfica invertida. O seu núcleo é 

ocupado pelas unidades do Supergrupo Rio das Velhas. Entre Casa Branca e Brumadinho o núcleo da 

nappe está representado pelos gnaisses Souza Noschese e Alberto Flores, que pela sua peculiaridade 

será designada de anticlinal Bonfim. A zona da charneira da nappe Curral compreende a região da junção 

serra do Curral-sinclinal Moeda materializada pela anticlinal Curral cuja atitude axial é 120/60. O flanco 

normal da nappe, que se encontra redobrado forma o sinclinal Moeda, e se estende continuamente desde 

Capão Xavier até as proximidades da mina de Fábrica. A partir daí para sul ele se encontra recoberto 

pela nappe Ouro Preto e dobras subsidiárias (e.g. Ouro Branco e Santo Antônio). 



Contribuições às Ciências da Terra Série 363, vol. 77, 127p. 

47 

As principais dobras associadas à nappe Curral são as anticlinais Bonfim, Curral, dos Fechos e 

Catarina e os sinclinais Moeda, Mutuca, Gaivotas e Mangabeiras. 

A nappe Ouro Preto está sobreposta a nappe do Curral, com vergência para SW. O flanco inverso 

é representado no interior dos sinclinais Moeda e Dom Bosco. A sucessão estratigráfica invertida desta 

nappe engloba as unidades dos grupos Itabira, Piracicaba e Sabará (Endo 1997, Almeida 2004, Almeida 

et al. 2005). A sequência de metarenitos da serra de Ouro Branco também faz parte da nappe por meio 

de um redobramento de uma megadobra isoclinal. A esta geração de dobras associa-se uma xistosidade 

S1 penetrativa e plano-paralela ao acamamento. Feições subsidiárias desta fase estão presentes nos 

demais domínios do Quadrilátero Ferrífero em todas as escalas, em geral representadas por dobras 

isoclinais sem raiz. O flanco normal desta nappe apresenta-se praticamente erodido na porção sul do 

Quadrilátero Ferrífero, assim como a zona de charneira desta estrutura. 

Na sequência da deformação, a nappe Ouro Preto foi redobrada coaxialmente que gerou 

clivagem e xistosidade S2 penetrativa e oblíqua ao acamamento. A vergência deste dobramento é para 

SSW. A relação entre o acamamento e a clivagem S2 forma uma proeminente lineação de interseção 

com caimento para ESE, sendo esta invariavelmente paralela às lineações mineral, de estiramento 

mineral e de alongamento de seixos (Almeida et al. 2001). Tais feições já tinham sido reconhecidas na 

serra de Ouro Branco por Pericon & Quémenèur (1982). Ao longo de toda a serra observam-se nos 

metarenitos relações de ortogonalidade entre o acamamento e a xistosidade S2. Na serra do Pires a 

sucessão de metarenitos, itabiritos e filitos dobrados com rumo do eixo para SE constitui a expressão da 

anticlinal Santo Antônio de Barbosa (1949). 

As principais dobras associadas à nappe Ouro Preto são as anticlinais de Mariana, Santo Antônio 

e Conceição e os sinclinais Gandarela, Ouro Fino, Santa Rita, Itabira, Monlevade, Vargem do Lima e 

Dom Bosco. 

2.5 INTERPRETAÇÕES ACERCA DA ESTRUTURA COMPREENDIDA COMO 

FALHA DO ENGENHO  

Com base na cartografia geológica, em escala de 1:25.000, Johnson (1955), Guild (1957), Dorr 

(1969) e Barbosa (1969a e b) caracterizaram as principais unidades litológicas e características 

estruturais locais em torno da falha do Engenho. 

A falha do Engenho foi primeiramente estudada no trabalho de Guild (1957), o qual descreve a 

falha nas proximidades da cidade de Congonhas (MG) como uma falha de rejeito oblíquo sinistral. O 

deslocamento observado do bloco norte varia de quase um quilômetro em relação ao bloco sul, podendo 

duplicar sua magnitude. A mais proeminente escarpa encontra-se no Pico do Engenho, cuja face sudeste 

mergulha cerca de 300 metros com uma inclinação de 45°. A falha do Engenho acabaria na seção oriental 

da serra da Boa Vista onde as camadas do acamamento mergulham com a mesma direção da falha. 
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Uma série de autores corrobora com essa descrição de Guild (1957), em que a estrutura 

apresentaria um regime cinemático sinistral. Alkmim & Ribeiro (1997) e Ribeiro (2001), corroboram 

com essa interpretação e entendem que seria uma manifestação do evento Transmazônico. Para eles, a 

falha do Engenho seria uma falha transcorrente ou de rejeito oblíquo gerada pelo fluxo semi-confinado 

de material no interior de uma calha sinformal pré-existente, a qual se articula um conjunto de falhas 

curvas em forma de canoa (canoe-shape thrust fault). Rolim & Alkmim (2004), em resultados de uma 

simulação computacional, comprovam essa teoria e interpretam que a falha do Engenho seria uma falha 

envoltória ao sistema de falhas presentes na parte interior no Sinclinal Dom Bosco, com indicadores 

cinemáticos sinistrais reversos.  

Alkmim & Noce (2006) sugerem que o ramo sul da Falha do Engenho, na Serra de Ouro Branco, 

justapõe os xistos arqueanos do Grupo Nova Lima e quartzitos do Grupo Itacolomi. A zona da falha é 

marcada ao longo de toda a borda sul da serra por uma camada de quartzitos ultra-milonitizados que 

pode chegar até 100 metros de espessura. A foliação milonítica apresenta mergulho para NE, 

contradizendo o que foi postulado por Guild (1957) que descreve o plano de falha com mergulho para 

sul. A lineação de estiramento mineral apresenta caimento de 20-30° para ESE com indicadores 

cinemáticos sinistrais e reversos. 

Porém, alguns autores entendem que a falha do Engenho apresentaria um duplo regime 

cinemático como Romano et al. (1992) e Chemale et al. (1994) os quais interpretam que a Falha do 

Engenho, seria uma estrutura originada no evento Transamazônico e reativada no evento Brasiliano. O 

movimento direcional destral postulado (Chemale et al.1994, Baltazar et al.2005) estaria associado ao 

primeiro evento deformacional, de caráter extensional, que afetou as rochas do Supergrupo Minas 

(Chemale et al.1991). Enquanto que o deslocamento sinistral estaria associado ao evento Brasiliano. 

Durante a primeira fase a falha do Engenho foi deformada ductilmente de forma intensa, e 

gerou-se os milonitos observados nas proximidades do extremo leste da serra de Ouro Branco, em meso 

e microdobras. Fenômenos transpressivos associados à reativação da falha durante a segunda fase do 

evento Brasiliano foram responsáveis por gerar uma segunda família de mesoestruturas (Chemale et al. 

1991, 1994). 

Para Dorr (1969) a Falha do Engenho seria como uma estrutura única no Quadrilátero Ferrífero, 

uma falha de rasgamento (tear fault), que delimita, na borda sul do Quadrilátero Ferrífero, o Supergrupo 

Minas do Supergrupo Rio das Velhas. Possui extensão de 70 km na direção E-W, sofrendo inflexão para 

SW na extremidade oeste e para SE na extremidade oposta (Guild 1957). Na concepção de Dorr (1969), 

o bloco sul, descrito como sendo xistos do Supergrupo Rio das Velhas, encontra-se alçado em relação 

ao bloco norte, e corta a maior parte da sequência representada pelas rochas que compreendem o 

Supergrupo Minas, ao longo de quase todo o traço da falha, com um deslocamento vertical mínimo de 

2000 metros. Esta interpretação de Dorr (1969) sugere que a Falha do Engenho seria uma falha de 
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empurrão. O deslocamento da componente horizontal não pode ser estimado, mas acredita-se que na 

Serra de Ouro Branco o deslocamento horizontal seja mínimo. A estrutura é mais jovem que a colocação 

de granitos ao sul da cidade de Ouro Preto e possivelmente de algumas rochas graníticas intrusivas perto 

da cidade de Congonhas. É, certamente, mais antiga que os diques de diabásio que cortam a serra de 

Ouro Branco; Johnson (1955) acredita que esses diques estariam locados em ramos da falha.  

Aporte de novos dados estruturais e estratigráficos envolvendo todo o segmento da Falha do 

Engenho foi realizado pelos projetos de mapeamentos geológicos e trabalhos de conclusão de curso 

executados pelo DEGEO/EM/UFOP (e g. Silva & Cantisano 1995, Piassa 2014 e Campos 2015). 

Piassa (2014), com base em levantamento geológico-estrutural em escala de detalhe, interpreta 

que as estruturas tectônicas são consistentemente de natureza dúctil produtos da manifestação de um 

evento de dobramento, de escala regional. Feições de natureza dúctil-frágil ou frágil associados às zonas 

de dano da Falha do Engenho não foram observadas. O levantamento estrutural indicaria feições 

representativas de um segmento de flanco inverso de um antiforme vergente para SSW de direção axial 

E-W e caimento moderado para ESE. O acamamento se dispõe com mergulhos mais elevados que o 

plano da xistosidade S1 e o topo da sequência dirigida para norte.  

Campos (2015) também entende que a estrutura foi desenvolvida em condições de natureza 

dúctil. A cinemática observada seria apenas de caráter sinistral. Portanto, a falha do Engenho seria 

classificada como sendo uma zona de cisalhamento sinistral transcorrente formada por mecanismo de 

transpressão. 
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CAPÍTULO 3 

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 

A partir do mapeamento lito-estrutural das quatro áreas pré-definidas, postula-se que a sucessão 

litoestratigráfica, da base para o topo, é composta por rochas gnáissicas do Complexo Santo Antônio do 

Pirapetinga, recobertas por xistos e filitos, atribuídos a Grupo Nova Lima. A unidade sucessiva é 

essencialmente siliciclástica composta por metarenitos puros, metarenitos micáceos e metarenitos 

arcoseanos que gradam para metaconglomerados. A posição estratigráfica é dúbia, alguns autores 

colocam essas unidades como pertencentes a Grupo Itacolomi, (e.g. Machado et al. 1996, Alkmim & 

Marshak 1998, Alkmim. & Noce 2006) e outros inserem essa unidade siliciclástica no Grupo Sabará 

(e.g. Almeida et al. 2005). Toda essa pilha é cortada por diques de diabásio  

3.1 ESTRATIGRAFIA DAS ÁREAS MAPEADAS 

As unidades envolvidas no arcabouço litoestratigráfico da região são: embasamento Arqueano, 

rochas metassedimentares Arqueanas a Paleoproterozóicas e diques de diabásio (Figura 3.1 eFigura 3.2). 

 

Figura 3.1- Mapa litológico regional com o posicionamento geográfico de cada uma das colunas estratigráficas 

levantadas (mod. Dorr 1969 e Almeida et al., 2005) 
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Figura 3.2- Colunas estratigráficas das quatro áreas mapeadas. A- Santo Antônio do Salto, B- Lavras Novas, C- 

Serra de Ouro Branco, D- Pico do Engenho. 

3.1.1-  Unidades Meso-Neoarquenas (Complexo Santo Antônio do Pirapetinga) 

O Complexo Santo Antônio do Pirapetinga é composto por gnaisses tonalíticos e 

trondhjemíticos, rochas máficas e granitos intrusivos. O litotipo amplamente dominante no Complexo 

Santo Antônio do Pirapetinga é um gnaisse, reconhecido como Serra do Carmo, de coloração 

acinzentado frequentemente bandado. O bandamento gnáissico mais frequente é delgado, da ordem de 

milímetros a poucos centímetros, resultantes da alternância de bandas leucocráticas e bandas mais ricas 

em minerais máficos. Localmente o bandamento apresenta-se difuso e descontínuo, ou fortemente 

dobrado, por vezes rompido. A xistosidade gnáissica é evidente em todos os afloramentos e ocupam a 

posição plano axial das dobras. As características desse gnaisse apontam para um caráter ortoderivado. 

A maioria dos afloramentos desta unidade é constituída por rocha alterada, saprólitos e solo, que 

dificultam a determinação dos fenômenos de migmatização presentes.  

A textura predominante é granolepidoblástica. Compostos de quartzo (40%), plagioclásio 

(25%), biotita (28%), clorita (4%) e muscovita (3%) como minerais acessórios ocorrem apatita, 

monazita, zircão, granada e minerais opacosMicroscopicamente os grãos de quartzo se apresentam 

subédricos com contatos retilíneos. O plagioclásio geralmente apresenta macla polissintética. Os cristais 

de microclina ocorrem comumente tabulares e apresentam macla característica em grade (tartan). As 
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palhetas de biotita aparecem com coloração acastanhada e marcam a xistosidade. O zircão encontra-se 

no interior dos cristais de biotita e são responsáveis pelos halos pleocróicos. 

O gnaisse é cortado por meta-granitos, que também apresentam xistosidade são compostos 

basicamente por plagioclásio (48%), quartzo (20%), biotita (10%) muscovita (10%) e acessórios Zircão, 

Rútilo, Epidoto). A textura destes granitos é homogênea, caracterizado por apresentar fenocristais de 

feldspatos de tamanho centimétricos que exibem extinção ondulante além de processos de 

saussuritização que o transforma em clorita e muscovita (Figura 3.3). Os cristais de microclina 

apresentam maclação característica em grade (tartan). 

Nas áreas estudadas não foram observadas rochas ultramáficas, rochas metapelíticas, formações 

ferríferas e quartzitos descritas na literatura como pertencentes ao Complexo Santo Antônio do 

Pirapetinga por Raposo (1991), Cunha et al. (2001) e Gonçalves et al. (2011). 

 

Figura 3.3- Fotomicrografia do granito (OB 013). Plagioclásio (Pl) de granulação média parcialmente alterado 

para muscovita (Msc) e clinozoisita (Czq), por processo de saussuritização. A granulometria do quartzo (Qtz) 

comumente é menor que os plagioclásios. 

3.1.2- Unidades Meso-Neoarqueanas (Xistos do Grupo Nova Lima) 

Os xistos apresentam ampla variação de espessura, desde poucos centímetros a dezenas de 

metros como na região do pico do Engenho. Afloramentos frescos podem ser encontrados no leito do 

Rio Maynart, e nos cortes da estrada de ferro da MRS, que possibilitam reconhecer estruturas em 

excelente estado de preservação. Macroscopicamente, a rocha apresenta-se esverdeada (Figura 3.4) 

devido ao conteúdo de clorita e mica branca ou em tons lilás devido a alteração da clorita. Localmente, 

este xisto exibe uma fina laminação rica em quartzo, a qual denota o acamamento. 
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Figura 3.4- Carbonato muscovita quartzo xisto com presença de acamamento sedimentar evidenciado pela 

variação granulométrica (LN 015) e xistosidade oblíqua. Fotografia em planta com o cabo do martelo para oeste. 

Os quartzo mica xistos são compostos por biotita, muscovita, clorita, plagioclásio, turmalina, 

carbonato com titanita e zircão como acessórios. A textura é porfiroclástica e granolepidoblástica. Os 

porfiroclastos são essencialmente de grãos de quartzo e encontram-se rotacionados no sentido anti-

horário. A xistosidade é definida pelo arranjo planar dos filossilicatos e estiramento de minerais como 

quartzo e feldspato, por vezes a xistosidade apresenta o padrão conjugado que contorna os porfiroclastos. 

No contato entre os xistos supracitados com os metarenitos há uma pequena camada de filito 

observada nas localidades da Serra de Ouro Branco e Pico do Engenho (Figura 3.5). A espessura desse 

litotipo não passa da ordem de decímetros. Macroscópicamente a coloração da rocha é cinza escuro e 

microscopicamente é composto por muscovita, biotita e quartzo. A xistosidade é evidenciada pela 

orientação dos minerais tabulares, os quais também definem uma crenulação da xistosidade. 

 

Figura 3.5- Contato abrupto entre o filito e o metarenito na região do pico do Engenho (EN 001, Piassa 2014). 

Foto em perfil com visada para norte. 

3.1.3- Unidades Paleoproterozóicas (Grupo Itacolomi) 

Os metarenitos estão presentes em todas as áreas investigadas e compõem um pacote de 

metassedimentos que ultrapassa os 4000 metros de espessura. São compostos por metarenitos puros, 

metarenitos micáceos e metarenitos arcoseanos. A variação granulométrica é crescente e varia desde 

areia fina à areia grossa. A rocha apresenta coloração esbranquiçada predominantemente, porém por 
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vezes, aparece na cor ocre ou esverdeada. Estas variações de tonalidades decorrem do conteúdo de 

óxidos de ferro e/ou muscovita. Comumente a rocha apresenta estruturas primárias, e são representadas 

por estratificações plano-paralelas ou cruzadas acanaladas de pequeno porte, marcadas pela presença de 

níveis ricos em sericita e/ou óxidos de ferro (Figura 3.6). Localmente, é possível observar clastos de 

quartzo, quartzito, filito e itabirito com dimensões variadas, desde grânulos até seixos, dispersos na 

rocha. A concentração destes grânulos tende a aumentar e essa litologia grada no topo para 

metaconglomerados. 

 

 

Figura 3.6- A: Metarenito de granulometria grossa com estratificações cruzadas acanaladas de médio porte 

marcadas pela presença de óxidos de ferro, topo das estratificações apontando para norte. Fotografia em 

perfil com visada para oeste. B: Metarenito fino com estratificações plano paralelas marcadas por camadas 

ricas em filossilicatos e xistosidade Sn+1 oblíquo ao acamamento. Fotografia em perfil com visada para 

norte. 

A textura predominante dos metarenitos é a granolepidoblástica (Figura 3.7). O quartzo forma 

agregados granoblásticos de contatos irregulares ou retilíneos, poligonizados, com palhetas de 

muscovita orientadas na direção da xistosidade. A assembleia mineralógica inclui essencialmente 

quartzo (40-88%), opacos (1-5%) e muscovita que pode chegar a 45% nos metarenitos micáceos. Os 

acessórios incluem zircão, epidoto, titanita e rutilo. Além dos feldspatos que ocorrem nos metarenitos 

arcoseanos. 
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Figura 3.7-  Fotomicrografia do metarenito. Quartzo (Qtz) de granulometria média, muscovita (Msc) e opacos 

(Op) orientados paralelos a direção do plano da xistosidade. 

Os metaconglomerados finos apresentam espessura que chegam a 150 metros. São 

metaconglomerados oligomíticos, cuja matriz é formada principalmente por quartzo e feldspato de 

granulação fina a média e micas. Os clastos têm dimensões de seixo (Figura 3.8), compõem-se de 

quartzo e apresentam-se estirados comumente na forma prolata. 

 

Figura 3.8- Metaconglomerado fino com variações granulométricas e seixos estirados. Relação de xistosidade 

(Sn+1) e acamamento (S0) indica vorticidade anti-horária (OB033). Fotografia em perfil com visada para NW. A 

caneta está orientada segundo a direção X do elipsóide de deformação. 

Os metaconglomerados (Figura 3.9) compõem um pacote de 500 metros de espessura. São 

metaconglomerados polimíticos, mal selecionados cuja matriz é formada principalmente por quartzo de 

granulação fina a média e muscovita. O acamamento da rocha é marcado por camadas decimétricas 

intercaladas de porções com grande volume de clastos e porções sem, ou com baixa concentração de 

clastos. Os clastos comumente estirados na forma prolata, variam suas dimensões desde seixo a matacão, 

compostos por quartzo, itabirito, filito e quartzitos. 
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Figura 3.9- Metaconglomerado polimítico com clastos estirados (LN001). A direção de estiramento dos clastos é 

paralela a direção de estiramento mineral com caimento para leste. Existem clastos estirados de forma prolata, 

enquanto alguns são mais arredondados, isso se dá pela orientação inicial do clastos em relação ao campo de 

tensões. Clastos com a direção de eixo “x” perpendicular e/ou subperpendicular a direção de encurtamento 

apresentam a forma prolata, enquanto que os clastos que estão paralelos e/ou subparalelos adquirem uma forma 

equidimensional. Fotografia em planta com o cabo do martelo para oeste. 

3.1.4- Rochas Intrusivas 

Na região de Lavras Novas afloram rochas de tonalidades esverdeadas com características de 

uma rocha máfica metamorfisada na forma de soleiras. Devido ao elevado grau de intemperismo sofrido 

por essas rochas não foi possível a confecção de lâminas delgadas. 

Uma série de diques de diabásio cortam toda a sequência, desde os granitos gnaisses do 

Complexo Santo Antônio do Pirapetinga até as unidades metassedimentares. São corpos tabulares, 

verticalizados com dimensões métricas de largura e comprimento kilométrico, como na serra de Ouro 

Branco. A composição da rocha é essencialmente composta de piroxênios e plagioclásio de granulação 

fina. 

3.2 DISCUSSÃO DO LEVANTAMENTO ESTRATIGRÁFICO COM OS 

TRABALHOS ANTERIORES ASSOCIADOS A FALHA DO ENGENHO 

Os critérios geopetais utilizados no presente estudo indicam que o topo da sequência 

metassedimentar aponta para norte nas regiões de Santo Antônio do Salto e Lavras Novas. A exceção 

se dá na serra de Ouro Branco em que o pacote de rochas encontra-se dobrado de forma isoclinal, com 

iversão estratigráfica devido a esta deformação. O contato norte da serra de Ouro Branco com as rochas 

pertencentes ao Grupo Nova Lima é considerado por Gonçalves & Costa (2007) e Gonçalves et al. 

(2007), como sendo uma transição, marcada por um nível de aproximadamente 80 cm de um metassiltito 

em sequência estratigráfica normal. Apesar de Pericon & Quémenèur (1982), Alkmim (1985 e 1987) 

Almeida et al. (2001 e 2002), Almeida (2004) e Alkmim & Noce (2006) interpretarem o contato sul da 

serra como sendo um contato tectônico por falha de cavalgamento, observamos neste estudo, que 

consiste de um contato transicional gradacional dos biotita quartzo-xistos para metarenitos ricos em 

filossilicatos com uma fina lente de filito entre eles. 
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Os trabalhos realizados nas localidades de Lavras Novas e Santo Antônio do Salto interpretam 

que o contato entre o Complexo Santo Antônio do Pirapetinga com as unidades supracrustais seria 

tectônico por falhamento, em que a zona de cisalhamento estaria nucleada nos xistos (Barbosa 1969b, 

Dorr 1969, Gomes.et al. 1992, Chemale et al. 1994, Endo 1997, Silva & Cantisano 1995, Baltazar et 

al.2005, Campos 2015). Os muscovita quartzo xistos exibem claramente feições de natureza típica de 

zonas de cisalhamento, como foliação S[C] e sombras de pressão em clastos rotacionados, porém, a 

interpretação acerca da cinemática apresenta problemas (vide capítulo 5). Assim como observado na 

região da Serra de Ouro Branco o contato entre metarenitos e xistos acontece de forma gradacional. 

Sendo esse de caracteriística gradacional, o mesmo não pode ser interpretado como um contato tectônico 

por falhamento. 

Na região do pico do Engenho o contato mostra-se de maneira gradacional ou abrupta, feição 

está também observada no trabalho de mapeamento de Guild (1957). Essa característica é contraditória 

com os trabalhos de Guild (1957), Barbosa (1969b), Dorr (1969), Alkmim (1985 e 1987), Marshak & 

Alkmim (1989), Gomes.et al. (1992), Chemale et al. (1994), Silva & Cantisano (1995), Endo (1997), 

Alkmim & Marshak (1998), Baltazar et al. (2005), Campos (2015), pois para esses autores o contato se 

dá de maneira tecônica por falhamentos. 

  



CAPÍTULO 4 

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS MAGNETOMÉTRICOS 

4.1 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS MAGNÉTICOS 

A seguir serão apresentados os mapas de campo anômalo, amplitude do sinal analítico e o mapa 

lito-estrutural associado de cada área (Figura 4.1, Figura 4.2, Figura 4.3, Figura 4.4). A elaboração dos 

mapas geofísicos foi realizada conforme a descrição no Capítulo 1 (metodologia). A partir do mapa de 

ampo anômalo gerou-se o mapa de amplitude do sinal analítico necessário para gerar os perfis de 

deconvolução 2D. 

 

Figura 4.1- Mapas de campo anômalo, amplitude do sinal analítico e lito-estrutural da região de Santo Antônio 

do Salto. Localização geográfica do perfil A, produzido a partir das respostas magnéticas locais. 
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Figura 4.2- Mapas de campo anômalo, amplitude do sinal analítico e lito-estrutural da região de Lavras Novas. 

Localização geográfica do perfil B, produzido a partir das respostas magnéticas locais. 
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Figura 4.3- Mapas de campo anômalo, amplitude do sinal analítico e lito-estrutural da região da serra de Ouro 

Branco. Localização geográfica do perfil C, produzido a partir das respostas magnéticas locais. 
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Figura 4.4- Mapas de campo anômalo, amplitude do sinal analítico e lito-estrutural da região do pico do Engenho. 

Localização geográfica do perfil D, produzido a partir das respostas magnéticas locais. 

4.1.1- Observações a respeito dos mapas de Amplitude do Sinal Analítico 

Os mapas de Amplitude do Sinal Analítico (ASA) (Figura 4.1, Figura 4.2, Figura 4.3 e Figura 

4.4) exibem maiores valores de amplitude do sinal analítico para as rochas supracrustais do Supergrupo 

Minas, 0,09 - 1,163 nT/m, representados pelos pacotes de metarenitos ricos em óxidos de ferro e rochas 

máficas, exceção ocorre na região do pico do Engenho devido a influência das formações ferríferas 

bandada a leste da área estudada, fazendo com que a resposta magnética dos metarenitos sejam menos 

realçadas 0,1 - 0,3nT/m. 

Em todas as áreas a intensidade do campo magnético para os xistos e gnaisses apresentam 

valores baixos de intensidade magnética, menores que 0,08nT/m. 

4.2 DECONVOLUÇÃO DE EULER 

Foram gerados quatro perfis transversais a direção da falha do Engenho, uma para cada uma das 

áreas estudada (Figura 4.5). Os dados foram importados para o software Euldep 1,0 e então processados 

conforme os parâmetros da Tabela 4.1, o resultado dos processamentos pode ser observado nas figuras 

Figura 4.6Figura 4.7Figura 4.8Figura 4.9. Na parte inferior dessas figuras já é possível observar a 

posição geográfica de cada fonte de anomalia detectada pelo software. 
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Figura 4.5- Mapa lito-estrutural regional da falha do Engenho com posicionamento geográfico das seções 

geofísicas. A: Perfil geofísico na região de Santo Antônio do Salto; B: Perfil geofísico na regição de Lavras Novas; 

C: Perfil Geofísico na região da serra de Ouro Branco; D: Perfil geofísico na região do pico do Engenho. 

Tabela 4.1 - Parâmetros utilizados na geração de cada um dos perfis. 

Altura de Voo Indice estrutural
Tamanho da 

janela

Profundidade limite 

de estimativa (m)

Direção do 

perfil

Perfil A 100 1 17 3300 N-S

Perfil B 100 1 17 2000 N-S

Perfil C 100 1 9 3000 N-S

Perfil D 100 2,5 e 3 17 500 N-S
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4.2.1- Perfis de deconvolução de Euler 

 

Figura 4.6- Perfil A de deconvolução de Euler dos dados magnetométricos de ASA no EULDPH para a região de 

Santo Antônio do Salto. 

 

 

Figura 4.7- Perfil B de deconvolução de Euler dos dados magnetométricos de ASA no EULDPH para a região de 

Lavras Novas. 
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Figura 4.8- Perfil C de deconvolução de Euler dos dados magnetométricos de ASA no EULDPH para a região da 

serra de Ouro Branco. 

 

Figura 4.9- Perfil D de deconvolução de Euler dos dados magnetométricos de ASA no EULDPH para a região do 

pico do Engenho. 

4.2.2- Interpretações acerca dos perfis magnetométricos 

Perfil da região de Santo Antônio do Salto 

O perfil de Santo Antônio do Salto exibe uma elevada densidade de anomalias magnéticas. As 

anomalias decorrentes dos contatos litológicos entre os metarenitos, xistos e gnaisses são facilmente 

observadas na Figura 4.10, notavelmente as unidades supracrustais na porção central apresentam 

mergulhos elevados, sub-verticais, que diminuem gradativamente em direção a sul e passa a adquirir 

mergulho suave. 
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Figura 4.10- Interpretação dos dados oriundos da deconvolução de Euler do perfil A. 

Perfil da região de Lavras Novas 

Na região de Lavras Novas o contato entre os litotipos é bem marcado pelas anomalias 

magnéticas (Figura 4.11). No pacote de metarenitos observa-se que anomalias exibem mergulhos para 

norte e também para sul, essas anomalias devem estar associadas a estrutura primária da rocha, que é 

rica em óxidos de ferro, o duplo sentido de mergulho pode estar associado a presença de dobras na rocha, 

oriundas de diversas fases de deformaçã. 
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Figura 4.11- Interpretação dos dados oriundos da deconvolução de Euler do perfil B. 

Perfil da região da serra de Ouro Branco 

As anomalias no perfil da serra de Ouro Branco marcam claramente a presença de uma 

intrusão máfica. Na porção central do perfil é possível notar através das anomalias o contato 

litológico entre os metarenitos e xistos. Esse contato exibe um claro predomínio do mergulho 

para norte, mas que em profundidade ele inflerte para sul e tende a horizontalizar-se (Figura 

4.12). 
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Figura 4.12- Interpretação dos dados oriundos da deconvolução de Euler do perfil C. 

Perfil da região do pico do Engenho 

No perfil do pico do Engenho observamos que em profundidade as anomalias magnéticas, assim 

como nos perfis anteriores demonstra que o contato entre os diferentes litotipos envolvidos exibe 

mergulho para sul (Figura 4.13). A diferença deste perfil que o parâmetro usado para determinar o 

contato foi o 3 e 4 genericamente relacionados a diápiros ou pipes. Possivelmente o parâmetro 1 não 

agiu de forma consistente para esse contato devido a presença de formação ferrífera próximas a área 

estudada. Como o método utiliza a comparação da densidade de fontes magnéticas para determinação 

de diferentes litotipos ou estruturas, a grande concentração de magnetita nos itabiritos acaba por 

mascarar o dado final nesta localidade. A anomalia que se destaca na seção pode ainda estar relacionada 

a um diápiro, o qual deve estar relacionado as intrusões graníticas que ocorrem na região. 
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Figura 4.13- Interpretação dos dados oriundos da deconvolução de Euler do perfil D. 

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS PROVENIENTES DA GEOFÍSICA COM OS 

TRABALHOS ANTERIORES ASSOCIADOS A FALHA DO ENGENHO 

A mais evidente feição observada neste capítulo é o contato entre os diferentes litotipos, 

principalmente dos metarenitos com xistos, e xistos com gnaisses, pois é nestes contatos que foi 

postulado o locus da estrutura entendida como Falha do Engenho.  

Através da técnica utilizada fica claro que estes contatos exibem mergulho para sul nos quatro 

perfis levantados. Esse dado corrobora o que foi descrito por Guild (1957) e acaba por contradizer uma 

série de interpretações posteriores acerca da Falha do Engenho. Os trabalhos realizados por Alkmim & 

Ribeiro (1997) e Ribeiro (2001) e Alkmim & Rolim (2004) não se sustentam, pois, segundo as 

interpretações deles, a superfície Falha do Engenho deveria apresentar mergulho para norte. 

Alkmim & Noce (2006), descrevem a falha do Engenho com mergulho para norte na região da 

serra de Ouro Branco, e através da Figura 4.12 observa-se que essa conclusão está parcialmente correta, 

pois a estrutura apresenta mergulho na direção norte em superfície, porém, em profundidade inflete e 

adquiri mergulho na direção oposta. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE ESTRUTURAL 

5.1 ANALISE DESCRITIVA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

No presente capítulo serão apresentadas as estruturas meso e macroscópicas das regiões 

estudadas, as quais buscam fornecer dados para o entendimento do arcabouço lito-estrutural. A Figura 

5.1 apresenta o mapa da região com as principais unidades litológicas, principais estruturas planares e 

lineares inseridas na área. 

 

Figura 5.1- Mapa lito-estrutural regional da área onde a falha do Engenho encontra-se inserida (Mod. Dorr 1969, 

Almeida et al. 2005) 

5.2 SANTO ANTÔNIO DO SALTO 

Acamamento 

Nos metarenitos da serra de Santo Antônio do Salto o Acamamento (S0) pode ser discernido 

com facilidade devido à variação granulométrica, além da presença de estratificações acanaladas 

marcadas por trilhas de óxido de ferro. A direção predominante do acamamento é E-W com mergulhos 

sub-verticais na região norte e valores sub-horizontais na região da charneira, região central da área 
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estudada (mapa na página 76, Tabela 5.1). Através da dispersão dos polos é possível determinar o tipo 

de distribuição em guirlanda, cujo eixo β é igual a 93/04 (Figura 5.2).  

Os xistos encontram-se muitas vezes com elevado índice de intemperismo e acabam por 

dificultar a caracterização do acamamento (S0) e impossibilitando a obtenção destes dados. 

Bandamento composicional do gnaisse 

 Nos gnaisses a concentração máxima obtida para os polos do Sb corresponde ao plano 182/13. 

O diagrama de polo desta seção apresenta um agrupamento do tipo unimodal (Figura 5.2Error! 

Reference source not found.). 

 

Figura 5.2- Diagrama de contorno de polos de acamamento nos metarenitos e diagrama de contorno de polos do 

bandamento composicional metamórfico no gnaisse, ambos da área de Santo Antônio do Salto (A). 

Xistosidade Sn 

A xistosidade Sn apresenta um desenvolvimento de pouca penetratividade presente apenas em 

poucos afloramentos na forma de microlitons de magnitude métricas, seu desenvolvimento independe 

do litotipo, porém, nos gnaisses encontra-se mais preservada ocupando a posição plano axial das dobras 

βn com eixos orientados em 111/13. Comumente essa estrutura é definida principalmente pela orientação 

de micas e/ou pelo estiramento de quartzo e feldspato. 

A Sn apresenta direção predominante E-W com ângulos de mergulho desde elevados a médios 

para N e S (Figura 5.3). A sua relação geométrica com o acamamento sedimentar (S0) indica vorticidade 

horária em torno da lineação de interseção. A coexistência das xistosidades Sn e Sn+1, em diversos 

afloramentos, demonstra a superposição e relação temporal entre ambas. A análise da superposição entre 

as xistosidades foi feita no perfil da estrutura, perpendicular a lineação de interseção entre ambas, em 

que a xistosidade Sn+1 corta a xistosidade Sn. 
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Figura 5.3- Diagrama de contorno de polos de xistosidade Sn para a região de Santo Antônio do Salto 

Xistosidade Sn+1 

A xistosidade Sn+1 apresenta um desenvolvimento variável, com níveis de penetratividade 

bastante heterogêneos, desde incipiente até fortemente desenvolvida dependendo do litotipo em que ela 

se desenvolveu. Comumente essa estrutura é definida principalmente pela orientação de micas e/ou pelo 

estiramento de quartzo e feldspato. A sua relação geométrica tanto com o acamamento quanto com o 

bandamento gnáissico é se apresentar, oblíquamente, resultando em vorticidade anti-horária em torno 

do eixo do vórtice ISA, contrário ao observado pela xistosidade Sn. 

Os dados desta localidade apresentam uma alta dispersão com orientação do eixo β 097/14 e 

orientação preferencial para os planos da Sn+1 em 192/72 (Figura 5.4).  

 

Figura 5.4- Diagrama de contorno de polos de xistosidade Sn+1 para a região de Santo Antônio do Salto 

Lineação de interseção Ln  

A lineação de interseção Ln está relacionada à geração da xistosidade Sn e/ou Sn+1 contida sobre 

o plano de S0 e, como consequência, relaciona-se com a evolução das dobras βn e βn+1. Ela é definida 
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entre o acamamento e a xistosidade ou pela foliação S[C], constitui uma feição notável, podendo ser 

observada em praticamente todos os afloramentos desta área. Os diagramas estereográficos exibem 

padrão forte do tipo unimodal, com caimento das lineações predominantemente para leste, como pode 

ser observado na Figura 5.5. 

 

Figura 5.5- Projeção da lineação de interseção (Ln)  

Lineação de estiramento mineral Lmn  

A lineação de estiramento mineral Lmn é uma feição de fácil identificação no campo, sendo 

observada principalmente nos quartzitos grosseiros e conglomerados. Em geral ela é definida pela 

orientação de forma preferencial de agregados policristalinos de quartzo alongados na forma prolata 

(Figura 5.6). 

 

Figura 5.6- Diagrama de contorno região de Santo Antônio do Salto exibindo a orientação preferencial de 

estiramento mineral (Lmn) 
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Tabela 5.1– Sumário dos elementos estruturais representativos da Seção Santo Antônio do Salto 

Estação Coordenadas UTM Rocha Atitudes Estruturais* Vorticidade** 

SL001 661455 / 7733044  metarenito 
acamamento 060/20, xistosidade 220/65, lineação de interseção 

325/10. Zona de charneira. 
M 

SL002 663700 / 7732863  gnaisse bandamento gnáissico 220/15. no 

SL003 656788 / 7733003 diabásio rocha isótropa. na 

SL004 661772 / 7733004  
metarenito e clorita 

xisto 

acamamento 065/65, xistosidade 030/50 e lineação de interseção 

145/30. 
AH 

SL005 661858 / 7733127 clorita xisto 
acamamento 180/30, xistosidade 190/50 e lineação de interseção 

110/10. 
AH 

SL006 661438 / 7732748 gnaisse bandamento gnáissico 210/25. no 

SL007 661854 / 7732748  gnaisse saprólito na 

SL008 662091 / 7732757 gnaisse bandamento gnáissico 200/20. no 

SL009 662396 / 7733002  gnaisse saprólito na 

SL010 662486 / 7733232  gnaisse saprólito na 

SL011 662459 / 7733371 gnaisse bandamento gnáissico 90/40. no 

SL012 662698 / 7733705 gnaisse e metarenito saprólito na 

SL013 662241 / 7733213  metarenito foliação S[C] 010/70[005/85]. AH 

SL014 662245 / 7733938  metarenito 

acamamento 350/75, xistosidade Sn+1 010/65, [foliação Sn 

005/80] e lineação de interseção 110/20, sequência estratigráfica 

dirigida para norte. 

AH[H]  

SL015 662172 / 7734050  metarenito 
acamamento 000/65, xistosidade 175/40, lineação de interseção 

090/15, sequência estratigráfica dirigida para norte. 
H 

SL016 662034 / 7734095 metarenito 
acamamento 350/80 e sequência estratigráfica dirigida para 

norte. 
no 
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SL017 662058 / 7734202   metarenito 
acamamento 350/85 e sequência estratigráfica dirigida para 

norte. 
no 

SL018 662039 / 7734465 metarenito 
acamamento 010/70, xistosidade 070/15, lineação de interseção 

95/15. 
AH 

SL019 662086 / 7734832   metarenito 
acamamento 030/35, xistosidade 070/25, lineação de interseção 

80/25 e sequência estratigráfica dirigida para norte. 
AH 

SL020 662475 / 7733916 metarenito 

acamamento 010/85, xistosidade Sn+1 000/75 [foliação Sn 

190/75], lineação de interseção 100/00 e sequência estratigráfica 

dirigida para norte. 

AH[H] 

SL021 662329 / 7733996  metarenito 

acamamento 000/85, xistosidade Sn+1 020/85 [foliação Sn 

190/70], lineação de interseção 110/20 e sequência estratigráfica 

dirigida para norte. 

AH[H] 

SL022 662277 / 7734081 metarenito 

acamamento 000/75, xistosidade Sn+1 010/75 [foliação Sn 

170/75], lineação de interseção 85/20 sequência estratigráfica 

dirigida para norte. 

AH[H] 

SL023 662272 / 7733574 metarenito saprólito na 

SL024 662523 / 7733889 metarenito saprólito na 

SL025 662317 / 7734009 metarenito 
acamamento 015/70, xistosidade Sn+1 000/75 [foliação Sn 

190/65], lineação de interseção 100/25. 
AH [H] 

SL026 662193 / 7734500 metarenito 
acamamento 000/70, xistosidade Sn+1 180/75, lineação de 

interseção 090/05. 
H 

SL027 662179 / 7734662 metarenito 
acamamento 170/50, xistosidade Sn+1 000/50, lineação de 

interseção 085/05. 
AH 

SL028 662339 / 7734871 metarenito 
acamamento 005/30, xistosidade Sn+1 040/15, lineação de 

interseção 090/10. 
AH 

SL029 662239 / 7735024 metarenito saprólito na 
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SL030 662086 / 7734908 metarenito 
acamamento 355/65, xistosidade Sn+1 355/15, lineação de 

interseção 075/05. 
H 

SL031 662328 / 7733588 metarenito 
acamamento 345/50, xistosidade Sn+1 345/65, lineação de 

interseção 090/25. 
AH 

SL032 661967 / 7732704 gnaisse bandamento gnáissico 160/50.  

SL033 662257 / 7732578 diabásio e gnaisse saprólito na 

SL034 662366 / 7732425 gnaisse 
bandamento gnáissico 185/60, xistosidade 010/20 e lineação de 

interseção 100/25 
H 

SL035 662263 / 7732120 gnaisse bandamento gnáissico 255/05,  no 

SL036 662770 / 7732196 gnaisse saprólito na 

SL037 662620 / 7732604 diabásio rocha isótropa. na 

SL038 662835 / 7732752 gnaisse bandamento gnáissico 190/10, xistosidade 305/55 AH 

SL039 662612 / 7733000 gnaisse saprólito na 

SL040 662455 / 7733408  clorita xisto e gnaisse bandamento gnáissico 090/40, foliação S[C]45/30[40/65]  AH 

SL041 661879 / 7733143 clorita xisto 
acamamento 170/45, xistosidade 190/52 e lineação de interseção 

110/25. 
AH 

SL042 663151 / 7732820 gnaisse saprólito na 

SL043 663449 / 7732872 gnaisse saprólito na 

SL044 663506 / 7732999 gnaisse saprólito na 

*As atitudes de acamamento - xistosidade e de foliação S[C] são pares estruturais combinados. 

**H- horário, AH- anti-horário, M zona de charneira no- não observado, na- não se aplica. 

*** Mapa de pontos em anexo. 
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5.3 LAVRAS NOVAS 

Acamamento 

Nos metarenitos e xistos da região de Lavras Novas observa-se que o Acamamento (S0) 

apresenta o mesmo padrão de Santo Antônio do Salto (Figura 5.7), em geral paralelos a direção da serra. 

As estratificações cruzadas acanaladas, marcadas por óxidos de ferro, indicam que o topo da sequência 

estratigráfica, na localidade, aponta para norte com exceção da região onde encontram-se os pontos 

LN02, LN03 e LN04, LN049 e LN056, regiões de charneiras de dobras subsidiárias (mapa na página 

87, Tabela 5.2).  

A dispersão dos polos define uma guirlanda cujo eixo β é igual a 096/12. Essa dispersão também 

está relacionada com dobramento cilíndrico.  

Bandamento composicional do gnaisse 

Nos gnaisses o bandamento (Sb) apresenta uma dispersão grande. Devido à qualidade dos 

afloramentos poucos dados foram coletados, dificultando observar algum padrão (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7- Diagrama de contorno de polos de acamamento e diagrama de contorno de polos do bandamento 

composicional metamórfico no gnaisse2, ambos da área de Lavras Novas (B). 

Xistosidade Sn 

A xistosidade Sn ocorre nos metarenitos, xistos e gnaisses de forma localizada em porções 

métricas que lembram microlitons. Comumente essa estrutura é definida principalmente pela orientação 

preferencial dos minerais. Assim como observado na região de Santo Antônio do Salto, a Sn apresenta 

rotação horária em relação ao acamamento sedimentar e parece ser sobreposta pela xistosidade Sn+1. 

                                                      
2 Não foi realizado um diagrama de contorno, devido à pequena quantidade de dados, o que poderia mascarar os dados. 
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Através da dispersão dos polos é possível determinar o tipo de distribuição em guirlanda, cujo 

eixo β é igual a 092/03 (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8- Diagrama de contorno de polos de xistosidade Sn para a região de Lavras Novas 

Xistosidade Sn+1 

A xistosidade Sn+1 é a estrutura tectônica mais evidente e penetrativa na região de Lavras Novas. 

Está sempre oblíqua ao acamamento sedimentar com rotação anti-horária em torno da lineação de 

interseção.  

O diagrama de polo da área de Lavras Novas mostra uma distribuição do tipo guirlanda cujo 

eixo β é igual a 103/14 e orientação preferencial para os planos de Sn +1 de 149/19, conforme mostrado 

na fFigura 5.9. 

 

Figura 5.9- Diagrama de contorno de polos de xistosidade Sn+1 para a região de Lavras Novas 

Lineação de interseção Ln  
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A lineação de interseção Ln está relacionada à geração da xistosidade Sn e/ou Sn+1 contida sobre 

o plano de S0 e, como consequência, relaciona-se com a evolução das dobras βn e/ou βn+1. É definida 

entre a variação composicional e a xistosidade ou pela foliação S[C], constitui uma feição notável, 

podendo ser observada em praticamente todos os afloramentos. O diagrama estereográfico exibe padrão 

forte do tipo unimodal, com caimento das lineação predominantemente para leste, como pode ser 

observado na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10- Projeção da lineação de interseção (Ln)  

Dobras Bn+1 

A geração de dobras βn+1 está associada ao desenvolvimento da xistosidade Sn+1. Essas dobras 

são verificadas em todos os litotipos. Trata-se de dobras assimétricas em “S” com vergência para sul. A 

concentração máxima para os eixos βn+1 é 96/39 paralelos a direção da lineação de interseção e lineação 

de estiramento mineral. 

Lineação de estiramento mineral Lmn  

A lineação de estiramento mineral Lmn é uma feição de fácil identificação no campo, sendo observada 

principalmente nos quartzitos grosseiros e conglomerados alongados em sua maioria na forma prolata 

(Figura 5.11). 
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Figura 5.11- Diagrama de Flinn (1979), predomínio de L tectonito, demonstra um regime de constricção. Número 

de dados é de 75. Apenas 17% dos dados estão dentro do regime de achatamento, valor de K<0,5. 

A Figura 5.12 exibe a distribuição dos dados da Lmn. Observa-se um claro predomínio de caimento para 

leste. 

 

Figura 5.12- Diagrama de contorno região de Lavras Novas exibindo a orientação preferencial de estiramento 

mineral (Lmn) 

Xistosidade Sn+2  

Além das estruturas descritas anteriormente outra superfície planar pode ser identificada. A Sn+2 

é raramente observada e de pouca penetratividade possui atitude aproximadamente 205/31. A 

caracterização desta estrutura não é fácil por ser coaxial aos eventos anteriores, sendo observada apenas 

em zonas de charneiras das dobras βn+2 sincrônicos a ela. Esta xistosidade está associada a dobras 

mesoscópicas ocupando a posição plano axial. Pode ser classificada como uma clivagem de crenulação, 

ou seja, associada ao dobramento de uma foliação pré-existente (Sn+1) (e g. Suppe 1985).  

Os dados apresentam uma distribuição mais homogênea e origina um diagrama de contorno 

unimodal conforme a Figura 5.13. 
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Figura 5.13- Diagrama de contorno de polos de xistosidade Sn+2. 

 

Dobras Bn+2 

A geração de dobras βn+2 afeta as xistosidades Sn+1 e desenvolve a xistosidade Sn+2 (Figura 5.14) 

são menos frequentes na área estudada se comparada as dobras βn+1. Essas dobras são verificadas 

principalmente nos xistos e metarenitos. Nas regiões de charneiras dessas mesodobras pode ser 

observada os planos da xistosidade Sn+2, nas posições dos flancos ela paraleliza as xistosidades pré-

existente (Sn+1). 

 

Figura 5.14- Dobramento da xistosidade Sn+1 em escala mesoscópica na região de Lavras Novas (LN 019). Visada 

da fotografia para oeste, em perfil. 

Clivagem de Crenulação 

A ocorrência da segunda clivagem de crenulação observada (Sn+3) depende da litologia 

envolvida, sendo caracterizada, principalmente, nas rochas de granulação mais fina. Possuí orientação 

predominantemente N-S e com mergulhos acima de 70° para W, podendo associar-se a dobras 

monoclínicas com vergência para E, ocupando a posição plano axial das mesmas. 
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Tabela 5.2– Sumário dos elementos estruturais representativos da Seção Lavras Novas. 

Estação Coordenadas UTM Rocha Atitudes Estruturais* Vorticidade** 

LN 001 654217 / 7736198 
metarenito e 

metaconglomerado 

acamamento 020/60, xistosidade 065/25 e lineação de interseção 95/20 

e topo da sequência estratigráfica para norte. 
H 

LN 002 654822 / 7734558 metarenito 
acamamento 015/60, xistosidade 030/35 e lineação de interseção 95/15, 

topo da sequência estratigráfica para norte, zona de charneira 
M 

LN 003 655336 / 7734395 metarenito 
acamamento 180/80, xistosidade 180/55 e lineação de interseção 90/00 

e topo da sequência estratigráfica para sul. 
AH 

LN 004 655368 / 7734182 metarenito 
acamamento 180/20, xistosidade 190/75 e lineação de interseção 102/05. 

zona de charneira. 
M 

LN 005 655618 / 7733987 metarenito 
acamamento 180/70, xistosidade 165/35 e lineação de interseção 90/10 

e topo da sequência estratigráfica para norte. 
AH 

LN 006 655804 / 7733910 metarenito 
acamamento 175/75, xistosidade 180/30 e lineação de interseção 120/15 

e topo da sequência estratigráfica para norte. 
AH 

LN 007 655826 / 7733757 metarenito 
acamamento 180/75, xistosidade 170/45 e lineação de interseção 95/15 

e topo da sequência estratigráfica para norte. 
AH 

LN 008 655731 / 7733669  metarenito 
acamamento 180/80, xistosidade 180/40 e lineação de interseção 90/00 

e topo da sequência estratigráfica para norte. 
AH 

LN 009 655858 / 7733639 metarenito 

acamamento 180/70, xistosidade1 175/40 e (xistosidade2 005/45), 

lineação de interseção1 100/10 e lineação de interseção2 90/05, topo da 

sequência estratigráfica para norte. 

H e (AH) 

LN 010 656117 / 7733521 metarenito 

acamamento 010/70, xistosidade 190/40, lineação de interseção 100/30, 

(foliação S[C] 190/65 [190/50]), topo da sequência estratigráfica para 

norte. 

H e (AH) 

LN 011 656232 / 7733475 metarenito foliação S[C] 190/60 [190/80]  H 

LN 012 656233 / 7733431 metarenito foliação S[C] 195/40 [180/60] H 
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LN 013 656361 / 7733361 
clorita-quartzo 

xisto 
xistosidade 020/50 no 

LN 014 656479 / 7733144 
clorita-quartzo 

xisto 
foliação S[C] 045/35[025/45] e lineação de interseção 80/30. H 

LN 015 656939 / 7733145 
clorita-quartzo 

xisto 

acamamento 015/85, xistosidade 025/70 e lineação de interseção 100/30 

. 
AH 

LN 016 657129 / 7733071 gnaisse bandamento gnáissico 235/70, xistosidade 225/55. H 

LN 017 657437 / 7732956 gnaisse bandamento gnáissico 190/70, xistosidade 180/60. H 

LN 018 658806 / 7732948 gnaisse bandamento gnáissico 355/60, xistosidade 355/35. AH 

LN 019 656649 / 7734930 
metarenito e 

metaconglomerado acamamento 175/75, xistosidade 050/15 e lineação de interseção 85/20 AH 

LN 020 657025 / 7735068 metarenito acamamento 160/60, xistosidade 075/20 e lineação de interseção 100/15 no 

LN 021 657127 / 7735901 metarenito 
acamamento 190/90, xistosidade Sn+1 000/55 [foliação Sn 025/35] e 

lineação de interseção 095/10 
H [AH] 

LN 022 657316 / 7736176 metarenito acamamento 000/85, xistosidade 040/30 e lineação de interseção 100/20 AH 

LN 023 655633 / 7734975 
metarenito 

metaconglomerado acamamento 190/85, xistosidade 080/40 e lineação de interseção 100/00 AH 

LN 024 655633 / 7734975 
metarenito 

metaconglomerado acamamento 000/90, xistosidade 100/35 e lineação de interseção 085/20 AH 

LN 025 656228 / 7734916 
metarenito 

metaconglomerado acamamento 000/85, xistosidade 180/25 e lineação de interseção 110/10 AH 

LN 026 656493 / 7734889 metarenito saprólito na 

LN 027 656542 / 7734890 metarenito foliação S[C] 170/20 [190/40] lineação de interseção 100/05 H 

LN 028 657109 / 7735672 metarenito acamamento 180/75, xistosidade 190/85 e lineação de interseção 095/05 AH 

LN029 657251 / 7736059 metarenito foliação S[C] 070/15[025/50] lineação de interseção 090/15 H 
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LN 030 655133 / 7735738 
metarenito com 

lentes de 

conglomerado 

acamamento 180/60, xistosidade1 120/40 e (xistosidade2 075/30), 

lineação de interseção1 100/20 e lineação de interseção2 105/25. 
H e AH 

LN 031 655124 / 7735864 metarenito foliação S[C] 020/30 [65/10], lineação de interseção 110/10 AH 

LN 032 655344 / 7735776 
metarenito com 

lentes de 

metaconglomerado 

xistosidade 30/25 no 

LN 033 655465 / 7735851 
metarenito com 

lentes de 

metaconglomerado 

acamamento 035/40, xistosidade 060/30 e lineação de interseção 100/10 H 

LN 034 655199 / 7735358 xisto saprólito na 

LN 035 655124 / 7735868 metarenito xistosidade 085/25 no 

LN 036 655250 / 7735539 
metarenito com 

lentes de 

metaconglomerado 

acamamento 020/70, xistosidade 220/25 e lineação de interseção 110/10 M 

LN 037 655561 / 7735546 metarenito saprólito na 

LN 038 655608 / 7735614 metarenito e 

metaconglomerado 
foliação S[C] 240/05 [90/40], lineação de interseção 110/05 H 

LN 039 654487 / 7732533 granito saprólito na 

LN 040 654436 q 7732387 diabásio rocha isótropa na 

LN 041 654761 / 7732297 gnaisse bandamento gnáissico 355/20, xistosidade 120/55 M 

LN 042 654828 / 7732259 gnaisse bandamento gnáissico 325/45, xistosidade 325/45 130/50 M 

LN 043 655049 /7732195 gnaisse saprólito na 

LN 044 655573 / 7731925 granito intrusão granítica com foliação  no 
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LN 045 656056 / 7731486 granito saprólito alterado proveniente de granito na 

LN 046 655112 / 7733212 clorita xisto foliação S[C] 180/75[010/85] e lineação de interseção 98/25. AH  

LN 047 652033 / 7733311 clorita xisto acamamento 000/65, xistosidade 005/75 e lineação de interseção 090/10 H [AH] 

LN 048 656125 / 7732896 gnaisse saprólito na 

LN049 654957 / 7734498 metarenito 
acamamento 175/35, xistosidade Sn+1 020/40 [foliação Sn [010/80]], 

lineação de interseção 105/10 e topo da sequência estratigráfica para sul. 
AH [H] 

LN 050 654957 / 7734402 metarenito acamamento 180/85, xistosidade 185/50 e lineação de interseção 120/20 H 

LN 051 654882 / 7734217 metarenito xistosidade 195/40 no 

LN 052 654813 / 7734061 metarenito saprólito no 

LN 053 654768 / 7733890 metarenito acamamento 200/40, xistosidade 200/45 e lineação de interseção 110/05 AH 

LN 054 654490 / 734853 metarenito foliação S[C] 200/45 [140/20], lineação de interseção 130/20 AH 

LN 055 654369 / 7734656 metarenito acamamento 180/75, xistosidade 025/35 e lineação de interseção 095/05 H 

LN 056 654435 / 7734450 metarenito 
acamamento 180/65, xistosidade 185/30 e lineação de interseção 260/05 

e topo da sequência estratigráfica para sul 
H 

LN 057 652033 / 7733311 metarenito 
acamamento 180/70, xistosidade1 180/80 e (xistosidade2 025/65), 

lineação de interseção1 090/00 e lineação de interseção2 097/33 . 
AH e H 

LN 058 654315 / 7735864 
metarenito e 

metaconglomerado 
acamamento 025/50, xistosidade 050/58 e lineação de interseção 110/20 AH 

LN 059 654605 / 7732764 gnaisse saprólito na 

LN 060 654779 / 7733035 gnaisse saprólito na 

LN 061 655153 / 7733016 gnaisse saprólito na 

LN 062 655408 / 7732881 gnaisse saprólito na 

LN 063 658197 / 7732707 granito xistosidade 95/25 na 
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LN 064 658180 / 7732841 gnaisse bandamento gnáissico 200/50 no 

LN 065 658122 / 7733002 gnaisse bandamento gnáissico 350/75 no 

*As atitudes de acamamento - xistosidade e de foliação S[C] são pares estruturais combinados. 

**H- horário, AH- anti-horário, M- zona de charneira, no- não observado, na- não se aplica. 

*** Mapa de pontos em anexo. 
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5.4 SERRA DE OURO BRANCO 

Acamamento 

O acamamento sedimentar (S0) encontra-se bem preservado nos metarenitos, sendo definido 

pela presença de estratificação/laminação interna, mudanças de granulação do sedimento ou 

filmes/trilhas de óxido de ferro, definindo por vezes, as estratificações cruzadas acanaladas, que 

permitem identificar o topo e base da sequência. A direção predominante do acamamento é NW-SE com 

altos ângulos de mergulho para NE (Figura 5.15), em geral paralelos ao eixo maior da serra (mapa página 

97). Através da dispersão dos polos é possível determinar o tipo de distribuição em guirlanda, cujo eixo 

β é igual a 079/51, provavelmente relacionada a um dobramento cilíndrico. 

Os xistos encontram-se muitas vezes com elevado índice de intemperismo, o qual dificulta a 

caracterização do acamamento (S0) e impossibilita a obtenção destes dados.  

Bandamento composicional do gnaisse 

Nos gnaisses é possível observar seu bandamento (Sb) com direção preferencial N-S e moderado 

mergulho para oeste. A concentração máxima obtida para o Sb corresponde ao plano 085/50. O diagrama 

de polo desta seção apresenta um agrupamento do tipo unimodal (Figura 5.15). 

 

Figura 5.15- Diagrama de contorno de polos de acamamento e diagrama de contorno de polos do bandamento 

composicional metamórfico no gnaisse, ambos da serra de Ouro Branco (C). 

Xistosidade Sn+1 

A xistosidade Sn+1 apresenta um desenvolvimento variável, com níveis de penetratividade 

bastante heterogêneos, desde incipiente até fortemente desenvolvida dependendo do litotipo em que ela 

desenvolveu-se. Comumente essa estrutura é definida principalmente pela orientação de micas e/ou pelo 

estiramento de quartzo e feldspato. Nos conglomerados ela se restringe à matriz, envolvendo os clastos 

da rocha. 
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Em geral a Sn+1 na região da serra de Ouro Branco, apresenta uma distribuição mais homogênea 

e produz um diagrama de contorno unimodal (Figura 5.16). A densidade máxima para os planos de Sn+1 

apresenta orientação 051/47. 

Observa-se na Tabela 5.3 uma relação de obliquidade, da xistosidade com o acamamento em 

torno da lineação de interseção, com vorticidade anti-horária. Essa obliquidade varia de acordo com o 

litotipo envolvido, diminuindo a relação angular com o acamamento sedimentar nas porções mais 

grosseiras e aumentando nas porções mais micáceas, caracterizando o fenômeno de refração de 

clivagem. 

 

Figura 5.16- Diagrama de contorno de polos de xistosidade Sn+1 para a região da serra de Ouro Branco 

Lineação de interseção Ln  

A lineação de interseção Ln está relacionada à geração da xistosidade Sn+1 contida sobre o plano 

de S0 e, como consequência, relaciona-se com a evolução das dobras βn+1. Ela é definida entre o 

acamamento e a xistosidade ou pela foliação S[C], constitui uma feição notável, podendo ser observada 

em praticamente todos os afloramentos. O diagrama estereográfico exibe padrão forte do tipo unimodal, 

com caimento da lineação predominantemente para leste, como pode ser observado na Figura 5.17. 



Piassa L., 2018. A Falha do Engenho Revisitada: Sul do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais 

92 

 

 

Figura 5.17- Projeção da lineação de interseção (Ln) 

Lineação de estiramento mineral Lmn  

A lineação de estiramento mineral Lmn é uma feição de fácil identificação no campo, sendo 

observada principalmente nos quartzitos grosseiros e conglomerados. Em geral ela é definida pela 

orientação de forma preferencial de agregados policristalinos de quartzo alongados de forma prolata 

(Figura 5.18). 

 

Figura 5.18- Diagrama de contorno região da serra de Ouro Branco exibindo a orientação preferencial de 

estiramento mineral (Lmn) 

Dobras βn+1 

A geração de dobras βn+1 está associada ao desenvolvimento da xistosidade Sn+1. Essas dobras 

são verificadas nos metarenitos e gnaisses da região. Trata-se de dobras assimétricas e com vergência 

para S, compatíveis com um regime de cisalhamento sinistral (Figura 5.19). A concentração máxima 

para os eixos βn+1 é 110/20. 
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Figura 5.19- Dobra mesoscópica nos metarenitos da serra de Ouro Branco (Ponto OB 001). Eixo da dobra 110/20, 

indicando um movimento sinistral normal. 

Clivagem de Crenulação 

A ocorrência da segunda clivagem de crenulação observada (Sn+3) depende da litologia 

envolvida, sendo caracterizada, principalmente, nos metarenitos micáceos. Possuí orientação 

predominantemente N-S e com mergulhos acima de 70° para W, podendo associar-se a dobras 

monoclínicas com vergência para leste, ocupando a posição plano axial das mesmas.  
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Tabela 5.3– Sumário dos elementos estruturais representativos da Seção Ouro Branco. 

Estação Coordenadas UTM Rocha Atitudes Estruturais* Vorticidade** 

OB 001a 639369 / 7733483 

metarenito 

sericítico fino e 

quartzo-mica xisto 

foliação S[C] 030/55[050/35], lineação de interseção 115/10 e lineação 

mineral 110/25. 
H 

OB 001b 639369 / 7733483 
metarenito 

ferruginoso 

foliação S[C] 030/60[045/50], lineação de interseção S[C] 090/50 , 

dobras parasíticas em padrão "S", superfície axial 030/60 e eixo de 

atitude 110/20.  

H e AH 

OB 002 639709 / 7732777 metarenito 
acamamento 010/75, xistosidade 050/55, lineação de interseção 095/50,  

lineação de estiramento mineral 100/45, topo estratigráfico para sul. 
AH 

OB 003 639563 / 7732519 metadiabásio rocha isótropa. na 

OB 004 639479 / 7732453 metarenito 
acamamento 010/70, xistosidade 030/60, lineação de interseção 070/50, 

lineação de estiramento mineral 110/45 e topo estratigráfico para norte. 
AH 

OB 005 638815 / 7732092 metarenito 
acamamento 010/80, xistosidade 050/45, lineação de interseção 105/55 

e topo estratigráfico para norte. 
AH 

OB 006 640041 / 7732485 metarenito 
acamamento 010/80, xistosidade 050/45, lineação de interseção 105/55, 

lineação de estiramento mineral 090/40 e topo estratigráfico para sul. 
AH 

OB 007 641842 / 7731963 

metarenito grosso 

com camadas de 

seixos 

acamamento 330/80, xistosidade 070/35, lineação de interseção 050/35, 

lineação de estiramento mineral 090/36 e topo estratigráfico para norte. 
AH 

OB 008 641855 / 7731625 metarenito 
acamamento 060/45, xistosidade 045/60, lineação de interseção 110/30 

e lineação de estiramento mineral 100/35. 
AH 

OB 009 641597 / 7731569 metadiabásio rocha isótropa. na 

OB 010 641176 / 7731384 
quartzito sericítico 

fino 
foliação S[C] 15/60[040/30] e lineação de interseção 090/30. H 
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OB 011 641128 / 7731342 
quartzo-mica xisto 

e xisto clorítico 
foliação S[C] 355/60[010/50] e lineação de interseção 055/40. H 

OB 012 641363 / 7731550  quartzito fino 
acamamento 000/60, xistosidade 050/40, lineação de interseção 060/40 

e topo estratigráfico para norte. 
AH 

OB 013 639637 / 7730697 meta sienogranito xistosidade 050/70. no 

OB 014 641464 / 7729831 
diabásio e 

granitóide 
xistosidade 180/70. no 

OB 015 642878 / 7729632 clorita xisto foliação S[C] 045/50[070/30], lineação de interseção 110/40. H 

OB 016a 640266 / 7734396 filito foliação S[C] 095/80[090/60], lineação de interseção 110/40. AH 

OB 017b 639722 / 7733884 filito foliação S[C] 095/80[090/60], lineação de interseção 105/25. AH 

OB 018 639449 / 7733848 filito foliação S[C] 055/37[024/35], lineação de interseção 095/20. AH 

OB 019 639669 / 7732866 metarenito acamamento 010/75, xistosidade 050/45, lineação de interseção 085/40  AH 

OB 020 638800 / 7732010 metaconglomerado 
acamamento 007/80, xistosidade 073/43, lineação de interseção 095/45 

e topo estratigráfico para Norte. 
AH 

OB 021 639053 / 7732248 metaconglomerado 
acamamento 020/85, xistosidade 075/50, lineação de interseção 105/40 

e topo estratigráfico para norte. 
AH 

OB 022 640434 / 7732309 metaconglomerado 
acamamento 000/80, xistosidade 250/50, lineação de interseção 270/35 

e topo estratigráfico para norte. 
AH 

OB 023 641214 / 7732235 

metaconglomerado 

com matriz 

arcoseana 

acamamento 345/83, xistosidade 090/40, lineação de interseção 070/40 

e topo estratigráfico para norte. 
AH 

OB 024 642519 / 7732024 metarenito 
acamamento 007/83, xistosidade 070/40, lineação de interseção 094/36 

e topo estratigráfico para sul. 
AH 
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OB 025 643166 / 7732399 metarenito 
acamamento 350/80, xistosidade 065/50, lineação de interseção 070/50 

e topo estratigráfico para sul. 
AH 

OB 026 643174 / 7732791 
muscovita quartzo 

xisto 
foliação S[C] 015/32[008/53], lineação de interseção 092/08. AH 

OB 027 643153 / 7732657 
muscovita quartzo 

xisto 
xistosidade 031/68 no 

OB 028 643170 / 7732531 
muscovita quartzo 

xisto 
foliação S[C] 053/33 [044/50], lineação de interseção 125/12. AH 

OB 029 643163 / 7732515 
muscovita quartzo 

xisto 
xistosidade 067/50 no 

OB 030 643118 / 7732448 metarenito acamamento 045/80, xistosidade 055/55, lineação de interseção 130/20 AH 

OB 031 643339 / 7732446 
muscovita quartzo 

xisto 
xistosidade 051/46 no 

OB 0032 643334 / 7732438 metarenito e xisto acamamento 045/80, xistosidade 055/55, lineação de interseção 130/20 AH 

OB 033 642497 / 7732087 

metaconglomerado 

com matriz 

arcoseana 

acamamento 070/45, xistosidade 105/44, lineação de interseção 110/40 AH 

OB 034 640713 / 7731309 
muscovita quartzo 

xisto 
foliação S[C] 027/62[027/45], lineação de interseção 300/05. AH 

OB 035 639643 / 7731065 gnaisse saprólito  

OB 036 639569 / 7731020 xisto saprólito  

OB 037 639727 / 7731442 
muscovita quartzo 

xisto 
foliação S[C] 030/80[035/60], lineação de interseção 300/05. AH 

OB 038 639691 / 7731433 xisto saprólito na 
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OB 039 639649 / 7731407 xisto saprólito na 

OB 040 639601 / 7731357 xisto saprólito na 

OB 041 639563 / 7731314 xisto saprólito na 

OB 042 639562 / 7731270 xisto saprólito na 

OB 043 639606 / 7731138 gnaisse saprólito na 

OB 044 637314 / 7731085 gnaisse saprólito na 

OB 045 638357 / 7731054 gnaisse bandamento gnáissico 075/65 na 

OB 046 637812 / 7731065 gnaisse saprólito na 

OB 047 638707 / 7731053 gnaisse saprólito na 

OB 048 641725 / 7729672 gnaisse bandamento gnáissico 072/32 no 

OB 049 641895 / 7729594 gnaisse bandamento gnáissico 125/80 no 

OB 050 641976 / 7729581 gnaisse e xisto xistosidade 140/85 no 

OB 051 642012 / 7729571 gnaisse bandamento gnáissico 080/45, xistosidade 110/66 AH 

OB 052 642446 / 7729731 meta sienogranito xistosidade 105/40 no 

OB 053 652340 / 7729453 gnaisse bandamento gnáissico 090/40, xistosidade 085/44 H 

OB 054 640779 / 7730056 saprólito  na 

OB 055 639961 / 7732553 saprólito  na 

OB 056 641404 / 7732553 
metaconglomerado 

de matriz fina 

acamamento 005/70, xistosidade 070/30, lineação de interseção 090/40 

e topo estratigráfico para sul 
AH 

OB 057 638996 / 7732872 
metaconglomerado 

de matriz fina 

acamamento 007/68, xistosidade 063/26, lineação de interseção 090/25 

e topo estratigráfico para sul. 
AH 
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OB 058 638888 / 7733726 
biotita quartzo 

xisto 
xistosidade 009/40  

OB 059 638919 / 7733466 
metaconglomerado 

de matriz fina 
acamamento 028/67, xistosidade 045/48, lineação de interseção 105/30 AH 

OB 060 642130 / 7731748 
metaconglomerado 

de matriz fina 
acamamento 036/76, xistosidade 088/42, lineação de interseção 112/40 AH 

OB 061 642332 / 7731879 
metaconglomerado 

de matriz fina 
acamamento 005/60, xistosidade 060/45, lineação de interseção 060/45  AH 

*As atitudes de acamamento - xistosidade e de foliação S[C] são pares estruturais combinados. 

**H- horário, AH- anti-horário, no- não observado, na- não se aplica. 

*** Mapa de pontos em anexo. 
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5.5 PICO DO ENGENHO 

Acamamento 

Nos metarenitos da região do pico do Engenho, observa-se que o Acamamento (S0) apresenta 

direção predominante E-W com moderados ângulos de mergulho para NNE e SSE (mapa na página 

103). Através da dispersão dos polos é possível determinar o tipo de distribuição em guirlanda, cujo 

eixo β é igual a 095/35 (Figura 5.20). Nos xistos não foi possível macroscopicamente observar o 

acamamento sedimentar, devido a transposição do mesmo pela própria xistosidade da rocha. 

 

 

Figura 5.20- Diagrama de contorno de polos de acamamento para a área do pico do Engenho (D). 

Xistosidade Sn+1 

A xistosidade Sn+1 apresenta um desenvolvimento com níveis de penetratividade forte e pode ser 

classificada como uma xistosidade plano axial associadas aos processos de dobramentos das rochas na 

região. Comumente essa estrutura é definida principalmente pela orientação de micas e/ou pelo 

estiramento de quartzo. 

Na região do pico do Engenho o contorno de polos da xistosidade Sn+1 exibe uma distribuição 

mais homogênea e gera um diagrama de contorno unimodal (Figura 5.21). A densidade máxima para os 

planos de Sn+1 apresenta orientação 138/40.  

Observa-se através da Tabela 5.4 que a relação de obliquidade da xistosidade com o 

acamamento em torno da lineação de interseção, é de vorticidade anti-horária. Com exceção do ponto 

EN 004, onde a relação é alto ângulo, característico de uma região de charneira de dobra. 
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Figura 5.21- Diagrama de contorno de polos de xistosidade Sn+1 para a região do pico do Engenho 

Lineação de interseção Ln  

A lineação de interseção Ln está relacionada à geração da xistosidade Sn+1 contida sobre o plano 

de S0. Pode ser observada também pela foliação S[C], constitui uma feição notável, presente em 

praticamente todos os afloramentos. O diagrama estereográfico exibe padrão forte do tipo unimodal, 

com caimento da lineação para leste, como pode ser observado na Figura 5.22. 

 

Figura 5.22- Projeção da lineação de interseção (Ln) 

Lineação de estiramento mineral Lmn  

A lineação de estiramento mineral Lmn é uma feição de fácil identificação na região do pico do 

Engenho, sendo observada principalmente nos metarenitos com grãos grosseiros de quartzo fume. O 

diagrama exibe padrão forte do tipo unimodal, com caimento da lineação predominantemente para leste, 

paralela a lineação de interseção Figura 5.23. 
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Figura 5.23- Diagrama de contorno região do pico do Engenho exibindo a orientação preferencial de estiramento 

mineral (Lmn) 
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Tabela 5.4– Sumário dos elementos estruturais representativos da Seção Engenho. 

Estação Coordenadas UTM Rocha Atitudes Estruturais* Vorticidade** 

EN 001a 611080 / 7732357  
quartzo-mica xisto 

e filito 
acamamento 030/30, xistosidade 110/25 e lineação de interseção 090/10. AH 

EN 001b 611080 / 7732357 metarenito acamamento 154/72, xistosidade 140/57 e lineação de interseção  75/35. AH 

EN 002 611345 / 7732437 quartzo-mica xisto foliação S[C] 160/55[140/35], lineação de interseção S[C] 090/45. AH 

EN 003 611669 / 7732602 metarenito 
acamamento 025/70, xistosidade 100/40, lineação de interseção 096/28 

e lineação de estiramento mineral 090/35. 
AH 

EN 004 611571 / 7732687 metarenito 
acamamento 048/58, xistosidade 165/38 atitude, lineação de interseção 

104/28 e lineação de estiramento mineral 093/13. zona de charneira. 
M 

EN 005 610911 / 7733015 metarenito acamamento 080/48 no 

EN 006 611316 / 7732937 metarenito acamamento 005/55 no 

EN 007 611298 / 7732887 metarenito acamamento 187/80 no 

EN 008 612190 / 7732962 clorita xisto acamamento 110/30 no 

EN 009 612123 / 7732482 metarenito acamamento 170/45 no 

EN 010 611625 / 7732592 metarenito saprólito no 

EN 011 610450 / 7732156 metarenito acamamento 050/45 no 

EN 012 611083 / 7732156 metarenito acamamento 010/80 no 
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EN013 610817 / 7732465 metarenito acamamento 170/75 no 

*As atitudes de acamamento - xistosidade e de foliação S[C] são pares estruturais combinados. 

**H- horário, AH- anti-horário, M- zona de charneira, no- não observado, na- não se aplica. 

*** Mapa de pontos em anexo. 
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5.6 MODELO ESTRUTURAL E DISCUSSÕES DA TRAMA 

A trama estrutural presente nas regiões estudadas sugere que a macroestrutura é destoante das 

propostas anteriores de Guild (1957), Dorr (1969), Chemale et al. (1991 e 1994), Romano et al. (1992), 

Alkmim & Ribeiro (1997), Endo (1997), Alkmim & Marshak (1998), Ribeiro (2001), Rolim & Alkmim 

(2004), Baltazar et al. (2005) e Alkmim & Noce (2006). 

A xistosidade Sn está presente apenas nas regiões de Santo Antônio do Salto e Lavras Novas, e 

parece estar associada ao deslocamento (Fn) do Complexo Santo Antônio do Pirapetinga sobre as 

supracrustais. A Sn apresenta uma relação geométrica com o acamamento que indica vorticidade horária 

propagando lateralmente sob configuração de zonas de cisalhamento descontínuas. 

A xistosidade plano axial Sn+1 é a estrutura mais proeminente das tramas estruturais observadas 

geradas durante o evento de dobramento Fn+1. A vorticidade da fase Fn+1, dada pela relação geométrica 

entre o acamamento e a xistosidade Sn+1 em torno da lineação de interseção no geral é anti-horária. 

Portanto, a relação entre S0 e Sn+1 indica que a estrutura está relacionada a um flanco inverso de uma 

dobra. A zona da charneira está exposta na região de Santo Antônio do Salto, onde a xistosidade Sn+1 

passa a ter alto ângulo com o acamamento (Figura 5.28). A direção axial é E-W com suave caimento do 

eixo da dobra para leste e vergência da mesma para sul. Nestas condições estruturais, associados aos 

critérios geopetais, com topo da sequência estratigráfica para norte, mostram que a fase Fn+1 corresponde 

ao redobramento de um flanco inverso de uma dobra recumbente regional vergente para sul com o 

núcleo representado pelo Complexo Santo Antônio do Pirapetinga. 

Na região da serra de Ouro Branco, observa-se uma peculiaridade, em que os elementos 

tectônicos e estratigráficos sugerem que a região se articule por meio de uma megadobra cerrada no 

formato de um antiforme (Figura 5.29). Na região de Lavras Novas é notável a presença de dobras 

subsidiárias que acabam por inverter a estratigrafia em porções isoladas (Figura 5.28). 

A presença de dados no campo de achatamento no diagrama de Flinn 1975 (Figura 5.11) para 

alguns clastos de conglomerado provavelmente está relacionada a posição inicial do mesmo em relação 

ao campo de tensão. Esses clastos possivelmente encontravam-se com a direção x do elipsoide de 

deformação paralelos a direção de σ1 no início da deformação. 

O paralelismo observado entre a lineação de interseção, eixos de dobras e lineação de 

estiramento mineral permite classificar a natureza do regime deformacional como sendo de constricção 

(Sullivan 2013). Apesar de que quando observada a orientação de eixos c de quartzo, estes não exibem 

padrão característico desse tipo de campo de tensões como proposto por Lister & Hobbs (1980). A 

distribuição é randômica e deve estar associada as diversas fases de recristalização das rochas (Fn e Fn+1). 

A primeira fase apresenta sentido de rotação horário, enquanto a segunda exibe rotação no sentido 

oposto e é responsável pela geração de uma nova trama que acaba por mascarar a trama da fase 
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precursora, a soma dessas duas fases gerou a distribuição aleatória nos diagramas de eixo c de quartzo 

(Figura 5.24, Figura 5.25,Figura 5.26 e Figura 5.27). 

 

Figura 5.24- Orientação do eixo c de quartzo para a região de Santo Antônio do Salto observada no 

hemisfério inferior (corte XZ SL01) 

 

Figura 5.25- Orientação do eixo c de quartzo para a região de Lavras Novas observada no hemisfério inferior 

(corte XZ LN11) 

 

Figura 5.26- Orientação do eixo c de quartzo para a região da serra de Ouro Branco observada no hemisfério 

inferior (corte XZ OB34) 
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Figura 5.27- Orientação do eixo c de quartzo para a região do pico do Engenho observada no hemisfério inferior 

(corte XZ EN04) 
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Figura 5.28- Seções lito-estruturais das regiões de Santo Antônio do Salto e Lavras Novas respectivamente. 
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Figura 5.29- Seções lito-estruturais das regiões da serra de Ouro Branco e pico do Engenho respectivamente. 

 



CAPÍTULO 6 

METAMORFISMO 

6.1 CARACTERÍSTICAS TEXTURAIS DO QUARTZO NO PRESENTE ESTUDO 

Os metarenitos do Grupo Itacolomi presentes na região estudada exibem características de 

deformação dúctil na escala microscópica, com feições típicas de recristalização dinâmica como, 

extinção ondulante, chessboard, lamelas de deformação, recristalização por bulging, estruturas núcleo 

manto, ribbons alongadas, rotação de subgrão (Figura 6.1). A presença de contatos poligonais em grande 

parte dos agregados indica que a rocha esteve submetida a recristalização estática. 

  

  

  

A B 

C D 

F E 
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Figura 6.1- A: Fotomicrografia do processo de geração de recristalização dinâmica por bulging em grão de 

quartzo (OB02a). B: Fotomicrografia do início do processo de recristalização dinâmica por bulging em grão de 

quartzo (OB02a). C: Fotomicrografia de extinção ondulante em grão de quartzo (LN10Ba). D: Fotomicrografia de 

chessboard em um grão de quartzo (OB23a). E: fotomicrografia de extinção lamelar em grão de quartzo (OB02a). 

F: Presença de estrutura núcleo manto com sombras de pressão em porfiroclasto de quartzo (OB01Ba). G: 

Fotomicrografia da presença de ribbons de quartzo recristalizadas e foliação S[C] (LN10Bb). H Fotomicrografia 

de xistosidade marcada pela orientação das micas e ribbons de quartzo (LN11Ab). I Fotomicrografia da rotação 

de subgrão com desenvolvimento de novos grãos (OB01Ba). J: Fotomicrografia de quartzo em formato de ribbons, 

os quais marcam a xistosidade (SL01Ab). 

Estas características indicam que o grau metamorófico da rocha deve ser no máximo de xisto 

verde. 

 

 

 

G H 

I J 



CAPÍTULO 7 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Região de Santo Antônio do Salto  

O perfil oriundo da deconvolução de Euler 2D exibe resposta clara para os contatos entre os 

diferentes litotipos. Através da associação desse método ao levantamento lito-estrutural, fica evidente 

que nesta localidade os metarenitos encontram-se sotoposto ao gnaisse do Complexo Santo Antônio do 

Pirapetinga, e que o xisto é uma unidade localizada de forma restrita entre esses dois litotipos. 

Aparentemente esse xisto é produto do deslocamento do gnaisse sobre os metarenitos durante a 

fase Fn. Nesta fase é gerada a xistosidade Sn, que apresenta relação de vorticidade horária com o 

acamamento sedimentar. 

As superfícies de descontinuidade observadas através do método geofísico apresentam 

inflexões, o que sugere manifestações de dobramentos na região. Os diagramas de polo do acamamento 

sedimentar e xistosidade Sn exibem padrões de distribuição em guirlanda o que também indica 

dobramentos. 

A relação de vorticidade entre o acamamento sedimentar com a xistosidade Sn+1, indica que os 

metarenitos pertencem a um flanco inverso de dobra, com o topo da sequência dirigida para norte. A 

medida que se desloca para sul é notável que o acamamento inflete e passa de sub-vertical a sub-

horizontal. A relação entre o acamamento e a xistosidade Sn+1 passa a ser de alto ângulo, trama 

característica de zona de charneira de dobra. 

Região de Lavras Novas 

Na região de Lavras Novas, assim como na anteriormente citada, os xistos encontram-se de 

maneirar restrita no contato dos metarenitos, aflorantes a norte, e gnaisses a sul. A gênese desse xisto é 

aparentemente a mesma compreendida para a região de Santo Antônio do Salto, em que ele surge como 

produto do deslocamento do embasamento sobre os metarenitos. Esse deslocamento é responsável pela 

geração da trama estrutural correspondente a vorticidade horária (S0 x Sn). 

O diagrama de polos de acamamento da área exibe uma distribuição em guirlanda, os quais 

sugerem deformações relacionadas a dobramentos. Segundo os diagramas os eixos desses dobramentos 

devem cair para leste, ocorrência confirmada pelas lineações de interseção (S0 x Sn+1) e eixo de dobras. 

As relações de vorticidade entre acamamento S0 e xistosidade Sn+1 em torno da lineação de interseção, 

indicam rotação anti-horária, sinalizando, em um sistema de dobramentos, flanco inverso de dobra com 

o topo da sequência dirigida para norte. Por vezes o topo das estratificações cruzadas acanaladas 
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invertem e apontam para sul, essa inversão está atrelada a presença de dobras parasíticas que perturbam 

a sequência estratigráfica local. 

Outra trama planar observada na região é a clivagem Sn+2, uma estrutura de menor 

penetratividade e responsável por dobrar as estruturas planares pré-existentes. A disposição desta 

estrutura sugere que sua gênese seja em um evento coaxial aos anteriores, possivelmente um evento 

tardio do Fn+1. 

Região da serra de Ouro Branco 

Os critérios geopetais indicam que a serra de Ouro Branco se articula por meio de uma 

megadobra cerrada no formato de um antiforme com caimento do eixo para sudeste (Figura 7.1). Na 

porção norte do pacote de metarenitos e metaconglomerados que compõe a serra, as estratificações 

cruzadas acanaladas exibem topo para sul. A partir do centro da serra, em direção a sul, observa-se que 

o topo das estratificações inverte e passa a possuir orientação para norte. 

O diagrama de polos de acamamento da área exibe uma distribuição em guirlanda o qual 

evidencia processo de dobramento. Segundo o diagrama, os eixos das dobras devem cair para leste, a 

ocorrência de dobras mesoscópicas em conjunto com a lineação de interseção (S0 x Sn+1) corroboram 

com essa hipótese. A relação de vorticidade entre acamamento S0 e xistosidade Sn+1 em todo o pacote 

de metarenitos é anti-horária, indicando, em um sistema de dobramentos, que o mesmo pertence a um 

flanco inverso de dobra. Já na porção extremo sul da área mapeada, onde afloram os gnaisses é possível 

notar que a relação entre o bandamento composicional e a xistosidade Sn+1 exibe vorticidade horária, a 

qual caracteriza flanco normal de dobra, essas características são reforçadas por dobras parasíticas que 

aparecem no formato de S no pacote de metarenitos e em Z nos gnaisses. 

O contato sul da serra de Ouro Branco com os gnaisses é muito bem detectado pelo método de 

deconvolução de Euler através de dados oriundos da magnetometria e caracterizam muito bem essa 

estrutura descrita anteriormente através da trama estrutural das rochas. Esse contato, assim como nos 

anteriores é delimitado por uma camada de xisto que grada para um filito e posteriormente aos 

metarenitos finos.  
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Figura 7.1- Modelo proposto para a região da serra de Ouro Branco, com lineação de estiramento paralela ao eixo 

das dobras. 

Região do pico do Engenho 

Na região do pico do Engenho, o conato entre metarenitos e xistos ocorre de forma transicional 

ou abrupta. Através dos dados fornecidos pela magnetometria fica evidente que a superfície de contato 

entre os diferentes litotipos adquirem mergulho na direção sul em subsuperfície. 

 As relações de vorticidade em torno da lineação de interseção indicam rotação anti-horária, 

característica de um flanco inverso de dobra. Ocorre uma exceção no ponto EN004 em que a relação 

entre ambos é de alto ângulo, propriedade de uma zona de charneira de dobra (Figura 7.2). 

O diagrama de polos do acamamento demostra que o mesmo apresenta distribuição em 

guirlanda com caimento do eixo para leste, paralelo as lineações de interseção (S0 x Sn+1) e de 

estiramento mineral.  

 

Figura 7.2- Relação entre acamamento (S0) e xistosidade (Sn), com alto ângulo, característica de zonas de 

charneiras de dobras. 
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7.1.1- Proposta de modelo tectônico para a área 

A trama estrutural observada no presente estudo se deixa correlacionar facilmente a processos 

de natureza dúctil associadas a dobramentos em escala regional. 

Foram observadas duas fases principais de deformação (Fn e Fn+1), coaxiais com transporte 

tectônico para sul e suave caimento do eixo das dobras para leste. 

A primeira fase (Fn) é caracterizada por um megadobra alóctone com embasamento envolvido 

em seu núcleo. Essa dobra foi denominada por Almeida et al. (2002) como sendo a fase precursora a 

nappe Ouro Preto. O deslocamento do núcleo gnáissico rumo a zona de charneira da nappe gerou a 

xistosidade Sn com vorticidade horária. O paralelismo observado entre a lineação de interseção, eixos 

de dobras e lineação de estiramento mineral permite classificar a natureza do regime deformacional 

como sendo de constricção (Sullivan 2013). 

A segunda fase Fn+1 é responsável pelo redobramento do flanco inverso da estrutura anterior e 

produziu a xistosidade Sn+1 plano axial. O paralelismo dos eixos das dobras desta fase com as estruturas 

lineares da fase anterior (Fn), sugere que as mesmas sejam coaxiais. O pulso tardio desta fase é 

caracterizado pela foliação Sn+2, responsável pelo dobramento da xistosidade Sn+1. Segundo Angeli 2015 

esta fase tardia está relacionada a nucleação do Anticlinal de Mariana (Figura 7.3). 

 

Figura 7.3- Seção regional esquemática com as fases Fn, representada pela superfície axial Sn, Fn+1 exposta pela 

xistosidade Sn+1 e redobramento da superfície axial Sn e Fn+2, responsável pela nucleação do anticlinal de Mariana 

(AM) e redobramento das tramas anteriores. 
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A terceira fase Fn+3 corresponde a tramas de menor penetratividade responsável pela origem da 

clivagem de crenulação Sn+3 com direção N-S. 

Esse tipo de arcabouço é semelhante ao modelo sugerido por Trap et al. (2007) na localidade de 

Hengshan–Wutaishan no norte do cráton da China, no qual é proposto um modelo evolutivo através de 

nappes com embasamento envolvido no núcleo e três fases de deformação. 

Na Bacia de Amadeus, região central da Austrália Teyssier (1985) e Floettmann & Hand (1999) 

propõem um modelo de evolução através de dobras com embasamento envolvido no núcleo, semelhante 

ao observado na fase Fn do presente estudo. Erslev & Mayborn (1997) estudaram o cinturão canadense 

e observaram que nos estágios avançados desse tipo de dobramento a zona de charneira pode romper-

se, e gerar uma superfície de descolamento como observado na fase Fn’ (Figura 7.4). 

Dentro deste contexto, os modelos que mais se adequam para o Quadrilátero Ferrífero são os 

que propõem encurtamento na direção N-S (Almeida et al. (2002), Endo et al. (2005), Angeli (2015) e 

Madeira (2016)). 

 

Figura 7.4- Proposta de evolução do arcabouço estrutural para a região estudada, com duas fases de encurtamento 

N-S. A, B, C e D são os respectivos locais de cada perfil levantado no presente estudo (Figura 3.1). 
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Os modelos que propõem encurtamentos na direção ESE-WNW baseados no modelo de Ridley 

(1986), que sugere rotação das charneiras de dobras para justificar o paralelismo com a lineação de 

estiramento mineral, não conseguem justificar em um modelo de deformação progressiva a ausência de 

eixos de dobras com direções intermediárias a direção final (Figura 7.5). A relação de forma de grãos 

estirados também não sustenta esse modelo, para que o paraleslismo entre a lineação de estiramento 

mineral e a lineação de interseção exista os minerais estirados deveriam apresentar uma relação de forma 

10:1, trama não observada através do diagrama de Flinn (Figura 5.11). 

 

Figura 7.5- Estágio final da deformação progressiva e a relação entre eixos de dobras com lineação de estiramento 

mineral para o modelo de Ridley (1986) (mod. Sullivan 2013). 

 

  



CAPÍTULO 8 

CONCLUSÕES 

A trama estrutural presente na área não sustenta as propostas de modelo tectônico embasadas no 

modelo de Ridley (1986). A direção de estiramento mineral não representa a direção do transporte 

tectônico. 

O acervo estrutural da região foi moldado através de dobramentos em um regime constriccional com 

ao menos 3 fases de deformação. As duas primeiras fases apresentam vergência para sul, e são 

responsáveis pelas principais tramas da região. A terceira fase corresponde a tramas de menor 

penetratividade responsáveis pela geração de clivagens de crenulação com direção N-S.  

As zonas cisalhadas são interpretadas como produto do deslocamento do embasamento sobre as 

unidades supracrustais (Fn). 

Notavelmente o embasamento, complexo Santo Antônio do Pirapetinga, encontra-se sobre os 

metarenitos na região de Santo Antônio do Salto e Lavras Novas. 

Os metarenitos da serra de Ouro Branco encontram-se dobrados no formato de um sinclinal 

antifórmico. 

Na região do pico do Engenho não foram localizadas zonas de cisalhamento. 

A estrutura designada de falha do Engenho comporta-se como uma zona de cisalhamento inter-

estratal associada aos dobramentos na região. 

Trabalhos de geocronologia devem ser realizados nos xistos aflorantes a sul da falha do Engenho, 

pois as relações de contato dos mesmos com os metarenitos sugerem que esses xistos possam pertencer 

a unidades mais nova que o Grupo Nova Lima. 
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Anexos 

DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Sul do Quadrilátero Ferrífero, 

Região Centro Sul de Minas Gerais 

Data: 18/11/2015 

Coordenador (a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB01B Lâmina nº: OB01Ba UTM-N: 7733483 

Folha: Ouro Preto Ortofoto:Error! Reference 

ource not found. 

UTM-E: 639369  

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Metarenito micáceo, com xistosidade bem contínua, podendo ser classificado como um xisto. O acamamento é 

marcado por óxidos de ferro paralelo a xistosidade. A crenulação é notável em porções ricas em micas. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 60 P Inequigranular, anédricos. O mineral de granulometria média apresentam 

extinção ondulante, com subgrão e novos grãos por migração de borda de 

grão, os contatos são geralmente irregulares, exceção quando o contato se 

dá com os minerais de granulometria fina, que exibem contatos poligonais. 

Comumente é observado sobras de pressão preenchida pelos minerais de 

menor granulometria que evidenciam uma vorticidade destral.  

Muscovita 20 M A muscovita exibe duas orientações preferenciais, a primeira mais evidente 

plano-paralela ao acamamento a segunda aparece oblíqua a primeira 

indicando uma vorticidade destral para a estrutura, classificada como 

clivagem espaçada. Ambas estão crenuladas marcando uma terceira 

deformação. 

Opacos 20 M Os minerais opacos definem o acamamento sedimentar e estão alongados 

segundo a direção da foliação S1. São anédricos e de granulometria média. 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: É possível observar três fazes de deformação na lâmina a primeira marcada pela orientação das micas 

quartzo e opacos estirados, plano paralelos ao acamamento, definindo assim a xistosidade S1. A segunda foliação 

(S2) é marcada apenas pelas micas e está oblíqua ao acamamento e a xistosidade S1.A terceira S3 marca a 

crenulação das duas fases anteriores evidencia também pelas micas. O acamamento sedimentar é definido pela 

variação composicional entre os óxidos de ferro, quartzo e muscovita. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito Micáceo IUGS 2007 

Observações Adicionais 

Granulometria do Metarenito varia de fina a média. 
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Dissolução de grãos de quartzo. 

 

DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Sul do Quadrilátero Ferrífero, 

Região Centro Sul de Minas Gerais 

Data: 18/11/2015 

Coordenador (a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB01B Lâmina nº: OB01Bb UTM-N: 7733483 

Folha: Ouro Preto Ortofoto: UTM-E:639369  

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Metarenito Micáceo, com xistosidade bem contínua, podendo ser classificado como um xisto. O acamamento é 

marcado por óxidos de ferro paralelo a xistosidade. A crenulação é notável em porções ricas em micas. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 60 P Inequigranular, anédricos. O mineral de granulometria média apresentam 

extinção ondulante, com subgrão e novos grãos por migração de borda de 

grão, os contatos são geralmente irregulares, exceção quando o contato 

acontece com os minerais de granulometria fina que exibem contatos 

poligonais e estrutura do tipo ribbon. Comumente é observado sobras de 

pressão preenchida pelos minerais de menor granulometria que evidenciam 

uma vorticidade destral.  

Muscovita 20 M A muscovita exibe duas orientações preferenciais, por vezes é possível 

identificar estrutura mica-fish, que indicando uma vorticidade destral. A 

xistosidade S1 plano paralela ao acamamento exibe clivagem de crenulação 

gradacional. Com vorticidade destral em relação ao S1 e acamamento. 

Opacos 20 M Os minerais opacos definem o acamamento sedimentar e estão alongados 

segundo a direção da foliação S1. São anédricos e de granulometria média. 

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: É possível observar três fazes de deformação na lâmina a primeira marcada pela orientação das micas 

quartzo e opacos estirado plano paralelo ao acamamento, definindo assim a xistosidade S1. A segunda foliação 

(S2) é marcada apenas pelas micas e está oblíqua ao acamamento e a xistosidade S1.A terceira S3 marca a 

crenulação das duas fases anteriores evidencia também pelas micas. O acamamento sedimentar é definido pela 

variação composicional entre os óxidos de ferro, quartzo e muscovita. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito Micáceo IUGS 

Observações Adicionais 

Granulometria do Metarenito varia de fina a média. 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Sul do Quadrilátero Ferrífero, 

Região Centro Sul de Minas Gerais 

Data: 09/08/2016 

Coordenador(a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB 02 Lâmina nº: OB02a UTM-N: 639709 

Folha: Ouro Preto Ortofoto:Figura 6.1 UTM-E: 7732777 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Trata-se de um metarenito de coloração esbranquiçado mal selecionado de granulação grossa com matriz fina, 

composto por quartzo, sericita e pouco óxido de ferro. Os grânulos apresentam-se estirados segundo uma direção 

e a xistosidade é bastante penetrativa. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 70 P Inequigranular, porfiroclástica com grânulos e matriz fina. Os 

porfiroclastos apresentam-se anédricos com contatos saturados. A extinção 

ondulante, chessboard e lamelas de deformação são notáveis. Processo de 

recristalização dinâmica principal é de bulging. Praticamente todos os 

grãos de granulação grossa apresentam fraturas intra-cristalinas e alguns já 

estão totalmente recristalizados em grãos de granulação média que 

apresentam contatos poligonais e não exibem orientação preferencial de 

forma de grão (Equidimensionais). Os grãos de granulação fina 

apresentam-se euédricos com contatos poligonais, frutos de recristalização 

dos porfiroclastos, geralmente preenchendo as sombras de pressão dos 

clastos maiores. 

Muscovita 20 M Granulação fina, equigranular, sua origem está provavelmente ligada ao 

processo de alteração dos feldspatos. A sua distribuição na lâmina não 

parece exibir uma orientação preferencial (Decussada). 

Plagioclásio 5 Mn Granulação fina, equigranular, anédrico com contatos saturados. 

Microclinio 2 Mn Granulação média, equigranular, anédrico com processo de saussuritização 

para muscovita e fraturados. 

Opacos 3 Mn Inequigranular de granulação média a grossa, anédricos e não definem o 

acamamento da rocha. 

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica.  

Estrutura: Xistosidade não apresenta um padrão muito evidente observada neste corte.  

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Xistoverde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito arcoseano Folk 1958 

Observações Adicionais 

O Acamamento sedimentar também não pode ser observado. 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Sul do Quadrilátero Ferrífero, 

Região Centro Sul de Minas Gerais 

Data: 09/08/2016 

Coordenador(a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB 02 Lâmina nº: OB02b UTM-N: 639709 

Folha: Ouro Preto Ortofoto:Error! Reference 

source not found. 

UTM-E: 7732777 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Trata-se de um metarenito de coloração esbranquiçado mal selecionado de granulação grossa com matriz fina, 

composto por quartzo, sericita e pouco óxido de ferro. Os grânulos apresentam-se estirados segundo uma direção 

e a xistosidade é bastante penetrativa. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 70 P Inequigranular, porfiroclástica com grânulos e matriz fina. Os 

porfiroclastos apresentam-se anédricos com contatos saturados. A extinção 

ondulante e chessboard são notáveis. Processo de recristalização dinâmica 

principal é de bulging. Praticamente todos os grãos de granulação grossa 

apresentam fraturas intra-cristalinas e alguns já estão totalmente 

recristalizados em grãos de granulação média que apresentam contatos 

poligonais. Os grãos de granulação fina apresentam-se euédricos e estão 

relacionados a recristalização dos grãos maiores, geralmente preenchendo 

as sombras de pressão dos clastos maiores. Neste corte é possível notar que 

todos os grãos de quartzo, desde os mais grossos até os mais finos 

apresentam orientação preferencial de forma paralela a xistosidade. As 

sombras de pressão exibem uma vorticidade sinistral. 

Muscovita 20 M Granulação fina, equigranular, sua origem está provavelmente ligada ao 

processo de alteração dos feldspatos. Neste corte é possível observar uma 

forte orientação das micas segundo a xistosidade da rocha. 

Plagioclásio 5 Mn Granulação fina, equigranular, anédrico com contatos saturados. 

Microclinio 2 Mn Granulação média, equigranular, anédrico com processo de saussuritização 

para muscovita e fraturados. 

Opacos 3 Mn Inequigranular de granulação média a grossa, anédrico e não definem o 

acamamento da rocha. 

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica.  

Estrutura: A xistosidade é marcada tanto pelos filossilicatos quanto pelos grãos de quartzo que apresentam-se 

alongados. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Xistoverde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito arcoseano Folk 1958 

Observações Adicionais 
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O Acamamento sedimentar também não pode ser observado. 

 

DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Sul do Quadrilátero Ferrífero, 

Região Centro Sul de Minas Gerais 

Data: 19/11/2016 

Coordenador(a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB 10 Lâmina nº: OB10a UTM-N: 7731384 

Folha: Ouro Preto Ortofoto:Error! Reference 

source not found. 

UTM-E: 641176 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Metarenito esbranquiçado, rico em mica branca e xistosidade penetrativa, presença de crenulação paralela à 

direção YZ do elipsoide de deformação. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 50 P Anédricos, inequigranular porfiroclástica em que os grãos de granulometria 

grossa apresentam por vezes contatos irregulares, extinção ondulante com 

subgrão, em alguns clastos é possível observar sombras de pressão com 

vorticidade sinistral. Esses grãos de granulometria grossa comumente 

exibem fraturas intra e intercristalinas. Os grãos de granulação fina 

apresentam contatos poligonais e raras vezes estão em formato de ribbons, 

isso acontece devido à grande quantidade de mica que acaba inibindo o 

crescimento dos grãos na direção perpendicular a foliação. Os grãos finos 

de quartzo junto as micas brancas preenchem as sombras de pressão dos 

clastos maiores. 

Muscovita 45 M A muscovita exibe uma forte orientação segundo as direções S[C], em que 

a direção C é plano paralela ao acamamento sedimentar. A granulometria 

é essencialmente fina com algumas micas de granulometria média (5% das 

muscovitas). 

Opacos 5 M Anédricos com granulometria fina marcando a superfície de acamamento e 

estirados na direção da xistosidade S1. 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica.  

Estrutura: A rocha apresenta xistosidade contínua formando micrólitons evidenciada pela orientação preferencial 

das micas brancas. Em lâmina o acamamento não pode ser identificado. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Xistoverde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito micáceo IUGS 2007 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 19/11/2015 

Coordenador (a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB10B Lâmina nº: OB10Bb UTM-N: 7731384 

Folha: Ouro Preto Ortofoto:Error! Reference 

source not found. 

UTM-E: 641176 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Metarenito esbranquiçado, rico em mica branca e xistosidade penetrativa, presença de crenulação paralela à 

direção YZ do elipsoide de deformação. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 50 P Anédricos, inequigranular porfiroclástica em que os grãos de granulometria 

grossa apresentam por vezes contatos irregulares, extinção ondulante com 

subgrão, em alguns clastos é possível observar sombras de pressão com 

vorticidade horária. Esses grãos de granulometria grossa comumente 

exibem fraturas intra e intercristalinas. Os grãos de granulação fina 

apresentam contatos poligonais e raras vezes estão em formato de ribbons, 

isso acontece devido à grande quantidade de mica que acaba inibindo o 

crescimento dos grãos na direção perpendicular a foliação. Os grãos finos 

de quartzo junto as micas brancas preenchem as sombras de pressão dos 

clastos maiores. 

Muscovita 45 M A muscovita exibe uma orientação segundo as direções da foliação S[C], 

também perceptível nesse corte. A granulometria é essencialmente fina que 

junto ao quartzo recristalizado e opacos estão crenulados. 

Opacos 5 M Anédricos com granulometria fina marcando a superfície de acamamento e 

estirados na direção da xistosidade S1. Deformados pela S2. 

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: A xistosidade é paralela e contínua marcada pela orientação preferencial das muscovitas, grãos de 

quartzo estirados e opacos. O acamamento não pode ser observado. A crenulação é bem evidente e apresenta-se 

na forma gradacional. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito micáceo IUGS 2007 

Observações Adicionais 

O acamamento é marcado por bandas de óxido de ferro e intercalações com a muscovita e o quartzo. A  

xistosidade S1 é evidenciada pela orientação das micas, estiramento do grãos de quartzo e opacos na mesma 

direção. A xistosidade S2 é evidenciada pela crenulação das micas. Possível identificar mica fish com 

vorticidade horária os grãos apresentam rotação horária com sombras de pressão e estruturas do tipo ribbon. 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 17/11/2015 

Coordenador(a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB 13 Lâmina nº: OB13a UTM-N: 7730697 

Folha: Ouro Preto Ortofoto: Figura 3.3 UTM-E: 639637 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Granito duas micas de coloração esbranquiçada  

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Plagioclásio 48 M Granulação média, equigranular, anédricos, saturado. Apresenta extinção 

ondulante e processo de alteração para micas. 

Muscovita 10 M Granulação fina, equigranular, produto de alteração dos feldspatos.   

Biotita 10 M Granulação fina, equigranular, anédricos.  

Clinozoisita 2 Mn Granulação fina, equigranular, produto da saussuritização do plagioclásio. 

Epidoto 2 Mn Granulação média, equigranular, subédricos. 

Microclinio 5 M Granulação média, equigranular, anédrico, saturados 

Quartzo 20 M Granulação média, equigranular, euédrico, poligonal. 

Zircão 1 Mn Granulação fina, anédrico. 

Opacos 1 Mn Granulação fina, anédrico. 

Rutilo 1 Mn Granulação fina, anédrico. 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

 

Estrutura: Clivagem disjuntiva 

 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Xisto verde 

 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Meta Sieno Granito Streckeisen 

Observações Adicionais 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 04/08/2015 

Coordenador(a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB 13 Lâmina nº: OB13b UTM-N: 7730697 

Folha: Ouro Preto Ortofoto: UTM-E: 639637 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Granito duas micas de coloração esbranquiçada 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Plagioclásio 48 M Granulação média, equigranular, anédricos, saturado. Apresenta extinção 

ondulante e processo de alteração para micas. 

Muscovita 10 M Granulação fina, equigranular, produto de alteração dos feldspatos. 

Biotita 10 M Granulação fina, equigranular, anédricos.  

Clinozoisita 2 Mn Granulação fina, equigranular, produto da saussuritização do plagioclásio. 

Epidoto 2 Mn Granulação média, equigranular, subédricos. 

Microclinio 5 M Granulação média, equigranular, anédrico, saturados 

Quartzo 20 M Granulação média, equigranular, euédrico, poligonal. 

Zircão 1 Mn Granulação fina, anédrico. 

Opacos 1 Mn Granulação fina, anédrico. 

Rutilo 1 Mn Granulação fina, anédrico. 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

 

Estrutura: Clivagem disjuntiva 

 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Xisto verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Meta Sieno Granito Streckeisen 

Observações Adicionais 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 01/08/2016 

Coordenador(a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB23 Lâmina nº: OB23a UTM-N: 7732438 

Folha: Ouro Preto Ortofoto: UTM-E: 643334 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

A rocha apresenta uma coloração esbranquiçada devido a grande quantidade de quartzo e feldspatos, com má 

seleção dos grãos. A xistosidade é evidente assim como a lineação de estiramento mineral, evidenciada pelos 

grânulos de quartzo presentes.  

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 40 P Inequigranular porfiroclástica. Grãos de granulometria grossa apresentam 

contatos irregulares, por vezes serrilhados com extinção ondulante e 

chessboard e fraturas inter e intra cristalinas. O processo de recristalização 

predominante é de migração de borda de grão e bulging, o que gera 

estrutura núcleo manto em que os grãos de granulação fina apresentam 

contatos poligonais. 

Muscovita 20 M A muscovita é de granulometria fina e exibe orientação segundo a 

xistosidade. Sua origem está ligada a alteração dos feldspatos. 

Plagioclásio 20 M Anédricos, processo de saussuritização, fraturados, com granulometria que 

varia de grossa a fina.  

Clinozoisita 10 M Processo de alteração dos feldspatos apresenta tabular com orientação 

preferencial segundo a xistosidade e granulação fina. 

Microclino 4 Mn Granulação fina, anédrico com processo de alteração para muscovita. 

Opacos 4 Mn Anédricos granulação média e dispersos nas lâminas 

Zircão 1 Mn Anédricos de granulação fina 

Rútilo 1 Mn Granulação fina, anédricos. 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: Xistosidades S1, é marcada pela muscovita e clinozoisita que contorna os grãos de quartzo em um 

padrão conjugado. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metaconglomerado com matriz acorseana Folk 1958 

Observações Adicionais 

Dissolução de grãos de quartzo. 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 01/08/2016 

Coordenador(a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB23 Lâmina nº: OB23b UTM-N: 7732438 

Folha: Ouro Preto Ortofoto: UTM-E: 643334 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

A rocha apresenta uma coloração esbranquiçada devido à grande quantidade de quartzo e feldspatos, com má 

seleção dos grãos. A xistosidade é evidente assim como a lineação de estiramento mineral, evidenciada pelos 

grânulos de quartzo presentes. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 40 P Inequigranular porfiroclástica. Grãos de granulometria grossa apresentam 

contatos irregulares, por vezes serrilhados com extinção ondulante e 

chessboard e fraturas inter e intra cristalinas. O processo de recristalização 

predominante é de migração de borda de grão e bulging, o que gera 

estrutura núcleo manto em que os grãos de granulação fina apresentam 

contatos poligonais. 

Muscovita 20 M A muscovita é de granulometria fina e exibe orientação segundo a 

xistosidade. Sua origem está ligada a alteração dos feldspatos. 

Plagioclásio 20 M Anédricos, processo de saussuritização, fraturados, com granulometria que 

varia de grossa a fina.  

Clinozoisita 10 M Processo de alteração dos feldspatos, apresenta tabular com orientação 

preferencial segundo a xistosidade e granulação fina. 

Microclino 4 Mn Granulação fina, anédrico com processo de alteração para muscovita. 

Opacos 4 Mn Anédricos granulação média e dispersos nas lâminas 

Zircão 1 Mn Anédricos de granulação fina 

Rútilo 1 Mn Granulação fina, anédricos. 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: Xistosidade S1 é marcada pela muscovita e clinozoisita que contorna os grãos de quartzo em um padrão 

conjugado. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metaconglomerado com matriz acorseana Folk 1958 

Observações Adicionais 

Dissolução de grãos de quartzo. 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 01/08/2016 

Coordenador(a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB33 Lâmina nº: OB33a UTM-N: 7732087 

Folha: Ouro Preto Ortofoto:Error! Reference 

source not found. 

UTM-E: 642497 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Metarenito de granulação muito grossa de baixa seleção. O acamamento sedimentar é marcado na amostra por 

óxidos de ferro. A xistosidade é oblíqua ao acamamento na amostra de mão. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 46 M Inequigranular porfiroclástica. Grãos de granulometria grossa apresentam 

contatos irregulares, por vezes serrilhados com extinção ondulante e 

fraturas inter e intra cristalinas. O processo de recristalização predominante 

é de migração de borda de grão e bulging. A recristalização dos grãos de 

quartzo geram sombras de pressão do mesmo material em que a 

granulometria é fina e os grãos apresentam-se estirados, segundo a 

xistosidade S1, em formatos de ribbons. 

Muscovita 25 M A muscovita é de granulometria fina e exibe uma forte orientação segundo 

a Xistosidade S1 e é processo de alteração do plagioclásio existente. 

Clinozoisita 15 M Tabular de granulação fina, relacionada ao processo de alteração do 

feldspato. 

Feldspatos 10 M Anédricos, processo de saussuritização, fraturados, com granulometria que 

varia de grossa a fina. 

Rútilo 2 Mn Granulação fina, anédricos. 

Opacos 2 Mn Anédricos e dispersos nas lâminas 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: Xistosidades S1, é marcada pela muscovita, clinozoisita e orientação de forma dos grãos de quartzo. 

Apresenta um padrão conjugado que contorna os porfiroclastos de quartzo. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metaconglomerado com matriz acorseana Folk 1958 

Observações Adicionais 

Dissolução de grãos de quartzo. 

 



Piassa L., 2018. A Falha do Engenho Revisitada: Sul do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais 

138 

 

DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 01/08/2016 

Coordenador (a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB33 Lâmina nº: OB33b UTM-N: 7732087 

Folha: Ouro Preto Ortofoto:Error! Reference 

source not found. 

UTM-E: 642497 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Metarenito de granulação muito grossa de baixa seleção. O acamamento sedimentar é marcado na amostra por 

óxidos de ferro. A xistosidade é oblíqua ao acamamento na amostra de mão. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 46 M Inequigranular porfiroclástica. Grãos de granulometria grossa apresentam 

contatos irregulares, por vezes serrilhados com extinção ondulante e 

fraturas inter e intra cristalinas. O processo de recristalização predominante 

é de migração de borda de grão e bulging. A recristalização dos grãos de 

quartzo gera sombras de pressão (vorticidade destral) do mesmo material 

em que a granulometria é fina e os grãos apresentam-se estirados, segundo 

a xistosidade S1, em formatos de ribbons. 

Muscovita 25 M A muscovita é de granulometria fina e exibe uma forte orientação segundo 

a xistosidade S1 e é processo de alteração do plagioclásio existente. 

Clinozoisita 15 M Tabular de granulação fina, relacionada ao processo de alteração do 

feldspato. 

Feldspatos 10 M Anédricos, processo de saussuritização, fraturados, com granulometria que 

varia de grossa a fina. 

Rútilo 2 Mn Granulação fina, anédricos. 

Opacos 2 Mn Anédricos e dispersos nas lâminas 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: O acamamento sedimentar é marcado pela presença de óxidos de ferro. A xistosidades S1, é marcada 

pela muscovita, clinozoisita e orientação de forma dos grãos de quartzo, e paralela ao acamamento.  

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metaconglomerado com matriz acorseana Folk 1958 

Observações Adicionais 

Dissolução de grãos de quartzo. 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 01/08/2016 

Coordenador(a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº:OB34 Lâmina nº:OB34a UTM-N: 7731309 

Folha: Ouro Preto Ortofoto: UTM-E: 640713 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Xisto com tons rosados e a xistosidade bem penetrativa. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 88 P Inequigranular porfiroclástica. Grãos de granulometria grossa apresentam 

contatos irregulares, extinção ondulante e fraturas inter e intra cristalinas. 

Os grãos de granulação média exibem contatos poligonais 

equidimensionais e não exibem orientação preferencial de forma do grão. 

Muscovita 10 M A granulação é fina a média e estão orientados segundo a direção da 

xistosidade da rocha. Em determinados domínios a xistosidade deixa de ser 

paralela e passa a ser conjugada. 

Titânita 1 Mn Granulação média, anédricos. 

Opacos 1 Mn Anédricos e dispersos nas lâminas 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: Xistosidades S1, é marcada pela muscovita. Apresenta um padrão conjugado que contorna os 

porfiroclastos de quartzo. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Muscovita quartzo xisto IUGS 

Observações Adicionais 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 01/08/2016 

Coordenador(a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº:OB34 Lâmina nº:OB34a UTM-N: 7731309 

Folha: Ouro Preto Ortofoto: UTM-E: 640713 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Xisto com tons rosados e a xistosidade bem penetrativa. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 88 P Inequigranular porfiroclástica. Grãos de granulometria grossa apresentam 

contatos irregulares, extinção ondulante e fraturas inter e intra cristalinas. 

Os grãos de granulação média exibem contatos poligonais 

equidimensionais e não exibem orientação preferencial de forma do grão. 

Muscovita 10 M A granulação é fina a média e estão orientados segundo a direção da 

xistosidade da rocha. Em determinados domínios a xistosidade deixa de ser 

paralela e passa a ser conjugada. 

Titânita 1 Mn Granulação média, anédricos. 

Opacos 1 Mn Anédricos e dispersos nas lâminas 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: Xistosidade S1 é marcada pela muscovita. Apresenta um padrão conjugado que contorna os 

porfiroclastos de quartzo. Os porfiroclastos exibem rotação sinistral. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Muscovita quartzo xisto IUGS 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 03/08/2016 

Coordenador (a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB58 Lâmina nº: OB58a UTM-N: 7733726 

Folha: Ouro Preto Ortofoto:  UTM-E: 638888 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Xisto com tons amarronzados e xistosidade muito bem desenvolvida, presença de acamamento sedimentar 

marcado por variação composicional e granulométrica. Presença de foliação S[C] e crenulação.  

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 45 P Granulometria média, subédricos, oriundos de processo de recristalização 

dinâmica por migração de borda de grão. 

Biotita 32 M Granulação fina tabular Equigranular, euédricos, placóides. Orientação 

preferencial nas direções da foliação S[C]. 

Muscovita 3 Mn A muscovita exibe uma forte orientação segundo a xistosidade S1 plano 

paralela ao acamamento sedimentar e outra oblíqua menos evidente S2 que 

gerou uma crenulação na xistosidade S1. 

Opacos 20 M Anédricos, seriados com granulometria fina a média marcando a superfície 

de acamamento e estirados na direção da xistosidade S1. 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: O acamamento é marcado por bandas de óxido de ferro e por variações granulométricas. A foliação Cé 

paralela ao acamamento evidenciada pela orientação preferencial das micas, é possível observar uma foliação S 

oblíqua as estruturas planares anteriores, indicando vorticidade horária. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Biotita quartzo xisto IUGS 

Observações Adicionais 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 03/08/2016 

Coordenador (a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: OB58 Lâmina nº: OB58b UTM-N: 7733726 

Folha: Ouro Preto Ortofoto:  UTM-E: 638888 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Xisto com tons amarronzados e xistosidade muito bem desenvolvida, presença de acamamento sedimentar 

marcado por variação composicional e granulométrica. A xistosidade S1 é paralela ao acamamento. Uma 

crenulação leve do S1 é possível de ser observada. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 45 P Granulometria média, subédricos, oriundos de processo de recristalização 

dinâmica por migração de borda de grão. Formato de ribbons estirados na 

direção X do elipsoide de deformação. Estruturas núcleo manto e sombras 

de pressão são observadas indicando vorticidade horária. 

Biotita 32 M Granulação fina tabular, equigranular, euédricos, placóides. Orientação 

preferencial nas direções da foliação S[C]. 

Muscovita 3 Mn A muscovita exibe uma forte orientação segundo a xistosidade S1 plano 

paralela ao acamamento sedimentar e outra oblíqua menos evidente S2.  

Ambas apresentam crenulação gradacional 

Opacos 20 M Anédricos com granulometria fina marcando a superfície de acamamento e 

estirados na direção da xistosidade S1. 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: O acamamento é marcado por bandas de óxido de ferro e por variações granulométricas. A xistosidade 

S1 é paralela ao acamamento evidenciada pela orientação preferencial das micas, opacos em formas tabulares e 

também pelo estiramento dos grãos de quartzo recristalizados, é possível observar uma xistosidade S2 que gera 

crenulação nas micas. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Biotita quartzo xisto IUGS 

Observações Adicionais 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 29/08/2016 

Coordenador (a): Issamu Endo Petrógrafo (a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: LN10B Lâmina nº: LN10Ba UTM-N: 7733521 

Folha: Ouro Preto Ortofoto:Figura 6.1 UTM-E: 656117 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Metarenito Sericítico com xistosidade bem contínua, podendo ser classificado como um xisto. O acamamento é 

marcado por óxidos de ferro paralelo a xistosidade. A crenulação é notável em porções ricas em micas. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 70 P Inequigranular porfiroclástica. Os grãos de granulometria grossa 

apresentam contatos retilíneos, poligonais, com fraturas intracristalina e 

são reflexos de recristalização por rotação de subgrão. Exibem extinção 

ondulante e exibem duas orientações preferenciais quanto a sua forma. Os 

grãos de granulometria fina são equidimencionais com contatos poligonais.  

Muscovita 25 M A muscovita é tabular de granulometria fina e exibe duas orientações 

preferenciais numa trama conjugada. Apresenta também uma crenulação 

gradacional.  

Opacos 5 Mn Granulometria fina, anédricos, sem orientação preferencial. 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: É possível observar uma foliação S[C] crenulada, com vorticidade sinistral (Anti-horária). 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito IUGS 2007 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 29/08/2016 

Coordenador (a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: LN10B Lâmina nº: LN10Ba UTM-N: 7733521 

Folha: Ouro Preto Ortofoto:Figura 6.1 UTM-E: 656117 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Metarenito Sericítico com xistosidade bem contínua, podendo ser classificado como um xisto. O acamamento é 

marcado por óxidos de ferro paralelo a xistosidade. A crenulação é notável em porções ricas em micas. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 73 P Inequigranular porfiroclástica. Os grãos de granulometria grossa são 

anédricos com contatos irregulares e fraturas intracristalina, exibem 

extinção ondulante e ribbons, em que os grãos novos são gerados por 

migração de borda de grão. 

Muscovita 25 M A muscovita é tabular de granulometria média e exibe duas orientações 

preferenciais numa trama conjugada. Apresenta também uma crenulação 

gradacional.  

Opacos 2 Mn Granulometria fina, anédricos, sem orientação preferencial. 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: A xistosidade S1 é observada e apresenta-se espaçada. Esta é crenulada por uma S2 na forma discreta. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito IUGS 2007 

Observações Adicionais 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 29/08/2016 

Coordenador (a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: LN11A Lâmina nº: LN11Aa UTM-N:7733475 

Folha: Ouro Preto Ortofoto: UTM-E: 656232 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Metarenito micáceo, de coloração esbranquiçada e óxidos de ferro delimitando o acamamento sedimentar. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 75 P Textura granuloblástica, inequigranular, seriada (grossa a média). Os grãos 

de granulometria grossa exibem contatos irregulares com subgrão sendo 

formado por rotação de subgrão, já os grãos menores apresentam contatos 

poligonais.  

Muscovita 20 M A muscovita é tabular e sua granulometria varia de fina a média. Apresenta 

duas direções preferenciais nas direções de S1 e S2.  

Opacos 5 Mn Por vezes aparecem finos e tabulares orientados na direção da xistosidade 

S1. Quando não estão tabulares não exibem orientação preferencial de 

forma e apresentam granulometria média. 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

 

Estrutura: Exibe duas direções de xistosidade S1 e S2, fruto do processo de pelo menos duas fases de deformação. 

S2 aparece paralela as direções de eixo de dobras da xistosidade S1. 

 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito  IUGS 2007 

Observações Adicionais 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 29/08/2016 

Coordenador (a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: LN11A Lâmina nº: LN11Ab UTM-N:7733475 

Folha: Ouro Preto Ortofoto:  UTM-E: 656232 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Metarenito micáceo, de coloração esbranquiçada e óxidos de ferro delimitando o acamamento sedimentar. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 72 P Inequigranular com formato de ribbons independe da granulometria, grossa 

ou média. Os grãos estão extremamente orientados segundo a xistosidade. 

Muscovita 18 M A granulometria da muscovita é fina a média e exibe apenas uma orientação 

preferencial marcando a xistosidade da rocha.  

Opacos 5 M Exibem formatos anédricos e granulometria média. Estão estirados na 

direção da xistosidade S1. 

Felsdspato 5 Mn O feldspato tem granulometria média anédrico e sofreu processo de 

saussutirização para clinosoizita. 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

 

Estrutura: A foliação (Xistosidade) é contínua e plano paralela, marcada pela orientação preferencial das micas, 

quartzo estirados na forma de ribbons e minerais opacos também estiados. A xistosidade exibe uma crenulação 

gradacional. 

 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito  IUGS 2007 

Observações Adicionais 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 28/07/2016 

Coordenador (a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: SL01A Lâmina nº: SL01Aa UTM-N:7733044 

Folha: Mariana Ortofoto:  UTM-E: 661455 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

A rocha apresenta uma coloração esbranquiçada com planos de tonalidade acinzentado devido à presença do óxido 

de ferro que marcam os planos de acamamento. A xistosidade da rocha é bem desenvolvida. Zona de charneira de 

dobra. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 61 P Inequigranular seriada em que os grãos de granulometria grossa apresentam 

subédricos com contatos irregulares. Microestruturas oriundas de novos 

grãos por rotação de subgrão e migração de borda de grão. É facilmente 

observada e presença de fraturas inter e intra cristalina. Os grãos de 

granulação fina apresentam contatos poligonais e não aparentam estar 

estirados na direção da xistosidade S1. 

Muscovita 25 M A muscovita exibe diversas orientações na lâmina. Estas orientações são 

determinadas segundo a xistosidade S1, S2 e S3. 

Opacos 10 M Anédricos e distribuídos na forma de trilhas na lâmina marcando o 

acamamento da rocha. Por vezes esses apresentam uma forma placóide e 

afetados pela xistosidade S1S2.S3. 

Zircão 2 Mn Anédricos extremamente fraturas de granulação fina a média. 

Epidoto 2 Mn Anédrico de granulação fina 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: O acamamento é marcado por trilhas de óxidos de ferro. É possível identificar três fases de deformação 

na lâmina. A primeira não é possível observar qual é a orientação preferencial, devido às deformações 

subsequentes que acabam por interferir na orientação primária. Esta é marcada pela orientação das palhetas de 

muscovita. A segunda deformação é responsável pela crenulação dessa xistosidade pré-existente. Facilmente 

observada na lâmina nas regiões em que há mais minerais micáceos. A terceira fase é ortogonal a essa segunda e 

causa uma leve crenulação da mesma.  

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito com muscovita e óxidos de ferro  

Observações Adicionais 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 28/07/2016 

Coordenador (a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: SL01A Lâmina nº: SL01Ab UTM-N:7733044 

Folha: Mariana Ortofoto:  UTM-E: 661455 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

A rocha apresenta uma coloração esbranquiçada com planos de tonalidade acinzentado devido a presença do óxido 

de ferro que marcam os planos de acamamento. A xistosidade da rocha é bem desenvolvida. Presença de grânulos 

é frequente. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 61 P Inequigranular seriada em que os grãos de granulometria grossa apresentam 

anédricos com contatos irregulares. Microestruturas oriundas de novos 

grãos por rotação de subgrão e migração de borda de grão. É facilmente 

observada e presença de fraturas inter e intra cristalinas. Os grãos de 

granulação fina apresentam contatos retos e aparentam estar estirados na 

direção da xistosidade S1, formando estruturas o tipo ribbon nas sombras de 

pressão dos clastos maiores. 

Muscovita 25 M A muscovita exibe uma orientação mais forte, porém apresenta-se na forma 

anastomosada contornando os clastos. É possível observar uma crenulação 

dessas moscovitas, indicando uma segunda fase de deformação. 

Opacos 10 M Anédricos e distribuídos na forma de trilhas na lâmina marcando o 

acamamento da rocha. Por vezes esses apresentam uma forma placóide e 

afetados pela xistosidade S1S2.S3. 

Zircão 2 Mn Anédricos extremamente fraturas de granulação fina a média. 

Epidoto 2 Mn Anédrico de granulação fina 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: O acamamento é marcado por trilhas de óxidos de ferro A xistosidade é contínua e anastomosada 

paralela ao acamamento. Uma segunda fase é identificada pela crenulação gradacional das micas. Os grãos de 

quartzo recristalizados apresentam formato de ribbons também orientados segundo a foliação. O padrão da 

xistosidade observado é conjugado. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Fácies Xisto Verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito com muscovita e óxidos de ferro  

Observações Adicionais 

Os clastos de opacos presentes na lâmina, quando não estão em forma placóide apresentam vorticidade com sentido 

horário. 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 20/12/2016 

Coordenador(a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: EN 04 Lâmina nº: EN04a UTM-N: 611571 

Folha: Congonhas Ortofoto: UTM-E: 7732687 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Metarenito de coloração esbranquiçada sem com acamamento perpendicular a xistosidade. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 86 P Subédricos, Inequigranular porfiroclástica em que os grãos maiores 

apresentam extinção ondulante e contatos interlobados. Os grãos menores 

foram gerados por migração de borda de grão ou rotação de subgrão e seus 

contatos são geralmente poligonais. 

Muscovita 8 Mn Apresenta uma orientação preferencial na direção da xistosidade S1. A 

granulometria é fina com formatos tabulares. 

Opacos 5 Mn Granular anédrico 

Zircão 1 Mn Granular anédrico 

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: Xistosidade determinada pela muscovita, possível notar em lâmina um padrão anastomosado da 

xistosidade. O acamamento não pode ser observado em escala microscópica. A clivagem de crenulação aparece 

na forma espaçada e paralela. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Xisto-verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito IUGS 2007 

Observações Adicionais 
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DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

Projeto: Revisitação a falha do Engenho, Quadrilátero Ferrífero Data: 20/12/2016 

Coordenador(a): Issamu Endo Petrógrafo(a): Luand Piassa 

Unidade: Grupo Sabará Segmento Tectônico: Falha do Engenho 

Amostra nº: EN 04 Lâmina nº: EN04b UTM-N: 611571 

Folha: Congonhas Ortofoto: UTM-E: 7732687 

Descrição Macroscópica (cor, composição, granulação, textura, estrutura etc.) 

Metarenito de coloração esbranquiçada sem com acamamento perpendicular a xistosidade. 

Descrição Microscópica 

Minerais % Nat Características (textura, forma, tamanho, alterações, microestruturas etc.) 

Quartzo 86 P Subédricos, Inequigranular porfiroclástica em que os grãos maiores 

apresentam extinção ondulante e contatos interlobados. Os grãos menores 

foram gerados por migração de borda de grão ou rotação de subgrão e seus 

contatos são geralmente poligonais. 

Muscovita 8 Mn Apresenta uma orientação preferencial na direção da xistosidade S1. A 

granulometria é fina com formatos tabulares. 

Opacos 5 Mn Granular anédrico 

Zircão 1 Mn Granular anédrico 

    

Nat (natureza): P – principal; M – maior; Mn – menor; E – essencial (IUGS/SCMR 2007). 

Textura: Granolepidoblástica 

Estrutura: Xistosidade determinada pela muscovita, não é possível observar o acamamento em escala 

microscópica. A clivagem de crenulação aparece na forma espaçada e paralela. 

Metamorfismo (fácies, zona, grau): Xisto-verde 

Classificação da rocha Critério/Diagrama 

Metarenito IUGS 2007 

Observações Adicionais 
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