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Eleaentos geológicos e estratigráficos das unida-
des proterozóicas da região de Serro - Quadrícula de Nato
Grosso - demonstram a inexistência da transição faciolõgica
entre o Grupo Espinhaço e o Supergrupo Ninas. Ocorre na re-
gião sucessão litoestratigrãfica em quatro unidades distin-
tas: Embasamento Cristalino, constituído essencialmente por
gnaisses; Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro, representa
da por uma unidade basal composta de xistos magnesianos e
uma superior formada por metassedimentos químicos e detríti
cos, com intercalações de metavulcânica; Supergrupo Minas,re
sentado pelas formações Noeda(quartzitos e conglomerados)e
Cauê(itabiritos); e Grupo Espinhaço através das formações
Sopa-Brumadinho(essencialmente elásticos grosseiros)e Galho
do Miguel(ortoquartzito)e ÒÀIIÒ e diques metabásicos.

Arternativamente ã proposta de variação faciológi-
ca Espinhaço-Minas é demonstrado contato brusco entre unida
des distintas, através de importantes falhamentos inversos.
Essa tectônica explica as relações de contato entre as dife
rentes unidades aflorantes, que ocorrem em escamas tectôni-
cas.

A potencialidade mineral da área inclui: quartzo na
Formação Galho do Miguel; diamante nos conglomerados Sopa;
ouro nas aluviõesereraobilizado em veios de quartzo da Forma
ção Sopa-Brumadinho; bauxita nas metabásicas; urânio nos me
taconglomerados Moeda; ferro na Formação Cauê; cromo, ouro
e metais básicos na Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro.

Ênfase é dada na caracterização da Seqüência Vulca
no-Sedimentar de Serro e em suas mineralizações, que é ca-
racterizada como um maciço estratiforme com importante con-
tribuição vulcano-sedimentar, possivelmente um QKtinAtani beJU,
com alta potencialidade para ouro.
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ABSTRACT

Geological and stratigraphic elements of the Proterozoic
units of the Serro region. Mato Grosso Quadrangle, show the
absence of the faciological transition between the Espinhaço
Croup and the Minas Supergroup. Occurs in this region is
a lithoestratigraphical sequence of four distinct units: the
Cristalline Basement, formed mainly of gneisses; the Volcano-
Sedimentary Sequence of Serro, represented by a lower unit formed
of magncsian schists and an upper unit formed of chemical and
detrital metasediments with meta-vulcanic intercalations; the
Minas Supergroup, represented by the Moeda (quartizites and
conglomerates) and Caue (itabirites) formations; and the Espinhaço
Group, represented by Sopa-Brumadinho (mainly coarse elastics) and
Galho do Miguel (orthoquartzite) formations and sills and dykes
of metabasic rock.

As an alternative to the proposition of the Espinhaço
Minas faciological transition it is demonstrated an abrupt contact
between distinct units through important reverse faultings. This
tectonic model explains the contact relationships between the
different outcroping units that occur as tectonic scales.

The ore potential of the region includes: quartz veins,
within the Galho do Miguel Formation; diamond, within the Sopa
conglomerates; gold, in alluvial deposits and remobilized in
quartz veins of the Sopa-Brumadinho Formation; bauxite, in the
metabasics; uranium in the metaconglomerates of Moeda Formation;
iron, in Cauê Formation; chromium, gold and base metals in the
Volcano-Sedimentary Sequence of Serro.

Emphasis is given to the characterization of the Volcano-
Sedimentary Sequence of Serro and its mineralization that is
characterized as a stratiform massif with important volcano-
sedimentary contribuion, possibly, a greenstone belt, with high
gold-bearing potential.
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1.

1.1. Objetivos e Coadicionaaentos da Dissertação
Esta dissertaçio objetivou, em primeira instância,

contribuir para a elucidação da controvertida questão das
relações estratigráficas e tectônicas entre o Supergrupo Mi
nas e o Grupo Espinhaço; considerados por Pflug e seguido-
res coao penecontemporâneos. Co» esta finalidade foi sele»
onada a região da Quadrícula de Nato Grosso, local onde, se
gundo trabalhos anteriores de geólogos do Centro de Geolo-
gia Eschwege/Universidade de Freiburg, ocorreria a transi-
ção de fãcies sedimentares entre os conglomerados da Forma-
ção Sopa-Brumadinho e os itabiritos da Formação Cauê, atra-
vés de importante dobramento regional em forma de "S".

A delimitação da área de estudo pela Quadrícula de
Mato Grosso visou enquadrar, da melhor forma possível, a á-
rea-chave da referida transição de fãcies, e condicionou-se
as exigências do Convênio DNPM/CPRM/FUNDEP/UFMG, que cus-
teou as expedições ao campo.

Em essência, os trabalhos necessários para o alcan
ce desse objetivo,constaram de estudeslitoestratigráficos e
estruturais. Como objetivo secundário, estabelecido após
estágiu já avançado dos trabalhos, em vista da não efetiva
ção da abertura da nova área de concentração no mestrado da
UnB, visou-se definir a potencialidade mineral da área em a
preço; em especial, da Seqüência Vulcano-Sedimentar de Ser-
ro. Estes condicionamentos explicam o caráter híbrido da
presente tese, com uma primeira parte onde é discutida a
questão fundamental da geologia regional do Espinhaço Meri-
dional, e uma segunda, onde são abordados aspectos relati-
vos ã sua potencialidade mineral.

1.2. Localização e Acesso
A Quadrícula de Mato Grosso(SE-23-Z-B-IV-lSO), lo-

caliza-se na porção central do Estado de Minas Gerais -Es
pinhaço Meridional - no município de Serro(Fig. 1.1), entre



02

«4»ser 44*00*

••IT'S

Fig. M - MAPA DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO
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os meridianos 43*22'30" e 43*33'00"W e os paralelos
18»37'30" e 18»45'00"S.

A sede do município de Serro está situada cerca.de
150 Km em linha reta a nordeste de Belo Horizonte, da qual
dista 250 Km pela Rodovia MG-02(não asfaltada). Diamantina
separa-se por 90 Km da mesma rodovia, dos quais 60 Km são
pavimentados(Fig.1.1). Esta rodovia, entretanto, é transita
vel em qualquer época do ano.

0 extremo nordeste da quadrícula dista 2,5 Km de
Serro em linha reta. A área é servida por estradas de roda
gem, inclusive a Rodovia MG-02, que a percorre de norte a
sul. Dela saem ramificações secundárias para leste e oeste
ligando as fazendas à sede do município.

Outra opção para atingir a área é servir-se do cam
po de pouso existente em Serro, capaz de receber aviões de
pequeno porte.

1.3. Metodologia
0 trabalho consistiu de levantamento geológico no

terreno, complementado por estudos de laboratório.

0 levantamento de campo desenvolveu-se ao longo de
três etapas, todas precedidas por trabalhos preliminares de
preparação de mapas e interpretação de fotografias aéreas.
As expedições foram realizadas durante os meses de Janeiro/
Fevereiro, Julho/Agosto e Novembro, de 1980. Nestas fases,
com o objetivo de identificar rochas e suas relações mu-
tuas, estabelecer a estratigrafia da área, obter dados de
coordenadas geológicas e coletar amostras representativas
das rochas aflorantes, foram efetuados uma série de perfis
transversais a direção geral das camadas. Onde havia indí-
cios da existência de recursos minerais, foram realizados
levantamentos específicos, acompanhados de amostragens com-
patíveis em cada caso. Os caminhamentos não se restringiram
apenas à Quadrícula de Mato Grosso, foram além desta, nos
locais que se fizeram necessário. Obtendo-se, desta forma.
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um total de 603 pontos levantados no terreno (Fig. 1.2).

O mapa base foi obtido a partir da ampliação foto

gráfica da Folha Serro(escala de 1:100.000)executada pelo

IBGE em 1973, acrescentando-se detalhes das aerofc )S com

auxílio do ikttdwuuteA. Cabe observar que, localmente, hã dî

ferenças substanciais entre essa base e as fotos, sendo evi

dente que o fato introduz imprecisões de certa monta no ma-

pa geológico elaborado.

Da mesma forma, os dados resultantes da fotointer

pretação, bem como aqueles coletados no campo, foram trans-

feridos das fotografias para o mapa base com auxílio do òkeX

chna&toi.

0 estudo petrográfico das amostras coletadas foi

realizado através de lâminas delgadas examinadas ao micros-

cópio, utilizando-se métodos óticos convencionais. No caso

dos sulfetos e óxidos, o estudo foi feito através de seções

polidas.

Para as rochas básicas e ultrabásicas, foram uti-

lizadas análises de rocha total e de elementos traços(fluo-

rescência de raio X) , que possibilitaram estudos petroquími.

cos. Análises de microssonda em cromitas associadas às ul-

tramáficas permitiram, a seu turno, considerações petrogené

ticas.
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2. TRABALHOS ANTERIORES

A Serra do Espinhaço vem sendo objeto de estudos
geológicos desde o século XVIII, quando o Barão von Eschewe-
ge veio ao Brasil estudar as minas de ouro em decadência, a
pedido de D.João VI. Segundo Renger(1979) , entre as várias
publicações que ele nos deixou, destacam-se três: Quadro
Geognõtico do Brasil e a provável rocha matriz do diamante
(1822), Contribuições à Orografia do Brasil(1832)e Pluto Bra
siliensis(1833).

Ainda segundo Renger(1979), em seu Quadro Geognós-
tico, Eschwege introduz o nome de Serra do Espinhaço, para
o divisor de águas entre o Atlântico e as bacias dos rios
São Francisco, Paraná e Uruguai. Em Contribuições, ele tra-
ta da geologia regional do sudeste do Brasil, enquanto que
em Pluto Brasiliensis ê feito um estudo da geologia econômi-
ca, onde o autor trata das ocorrências de ouro, prata, dia-
mante, ferro, manganês, etc.

Eschwege(1822, 1833, in Renger 1979), distinguiu 4
unidades estratigráficas na região do Espinhaço, contribuin-
do assim com as primeiras noções estratigráficas da região.
Na mais antiga "Formação Primária", incluiu granito, gnais-
se,micaxisto, sienito e basalto. Na "Formação Secundária" ,
englobou quartzito, itabirito e xistos verdes diversos. A
terceira unidade, denominada de transição, Eschwege(1822,
1833)atribui ardõsia, grauvaca e calcário; enquanto que os
arenitos vermelhos superiores foram enquadrados na quarta u-
nidade. É fácil perceber que a primeira unidade de Eschwege
(1822, 1833)corresponde ao Arqueano(Embasamento), e a segun
da ao Proterozõico Médio(Espinhaço). Já a terceira unidade-
de transição - corresponde ao Grupo Bambuí, do Preterozõico
Superior; e a quarta aos arenitos cretácicos.

Apôs von Eschwege, outros cientistas incursionaram
na Serra do Espinhaço(veja Renger, 1979 e quadro 2.1), porém
somente com os estudos de Orville Derby, entre 1878 e 1906,
é que os conceitos geológicos da região tiveram notável evo-
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lução. De seu exemplar zelo à pesquisa sobre a Serra do Es-

pinhaço, decorreu a distinção de 5 grupos estratigráficos

(Derby, 1882), com características petrográficas individua-

lizadas, a saber:

l9 Grupo: As rochas eminentemente cristalinas, incluindo os

granitos, sienitos, gnais'es e micaxistos;

2* Grupo: As rochas menos cristalinas, incluindo quartzitos

(itacolomitos), itabiritos, xistos e calcário;

3» Grupo: Quartzitos passando a conglomerados, que se asse-

melham muito em aspecto e composição mineral aos

quartzitos do 29 Grupo, mas destacam-se pela sua

posição estratigráfica;

49 Grupo: Xistos argilosos, calcários e arenitos em que o

metamorfismo produziu estrutura de ardõsia em

grande parte dos xistos e transformou paTte dos

calcários em mármore;

59 Grupo: Arenitos e folhelhos.
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Comparando-se, esta divisão com a de Eschwege, vê-se
facilmente que o primeiro grupo coincide com a "Formação
Primária" cristalina; o segundo e terceiro grupos, se corre
lacionam â "Formação Secundária"; e o quarto e quinto gru-
pos correspondem ã "Formação de Transição" de von Eschwege.

Derby(1906), cita os três primeiros grupos como
principais constituintes da Serra do Espinhaço. Para o se-
gundo grupo(xistos, quartzitos, itabiritos e calcários da
região aurífera, isto é, do Quadrilátero Ferrífero), propõe
o nome de Série Ninas, incluindo também o que hoje ê conhe-
cido como Grupo Rio das Velhas.

Harder è Chamberlin(1915), no trabalho "Geologia
de Minas Gerais Central", fazem um estudo mais detalhado do
Quadrilátero Ferrífero e apresentam uma subdivisão estrati-
grãfica da Série Minas, que da base para o topo é o seguin-
te: Quartzito Caraça, Xisto Batatal, Formação Ferrífera Ita
bira, Formação Piracicaba, Quartsito Itacolomi.

Deve salientar-se que esses autores consideram os
quartzitos da Serra do Espinhaço como pertencentes ao mem-
bro Caraça, propondo inclusive a Serra como região do seu
desenvolvimento típico. Os conglomerados diamantíferos são
interpretados como depósitos fluviais de idade mesozôica ou
terciária.

Outro autor a tecer considerações sobre a geolo-
gia da Série Minas foi Rimann(1920), que estende o termo pa
ra o 2* e 3* Grupos de Derby, subdividindo a Série Minas em:

Camadas Itacolomi - quartzitos
Camadas Diamantina - quartzitos com conglomerados

diamantíferos
Camadas Itabira - xistos, quartzitos, itabiri-

tos

Segundo Renger(1979), a menção ao termo Espinhaço,
no sentido estratigrafico, deve-se a David Draper em 1920,
que pela primeira vez propôs o termo "Quartzito Espinhaço",
o qual seria equivalente aos quartzitos do 3' Grupo de Derby.
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Ainda na década de 20, Luciano Jacques de Moraes e

Djalma Guimarães iniciaram uma serie de estudos detalhados

na Serra do Espinhaço, legando importantes contribuições à

geologia de Minas Gerais. Moraes(1929)batiza de Formação Ma

caúbas uma seqüência de filitos, quartzitos e conglomera-

dos, enquanto Moraes e Guimarães(1930) , dão o nome de forma

ção Sopa aos conglomerados diamantíferos dos arredores de

Diamantina, considerando-os sobrejacentes aos quartzitos.

Moraes Rego(1931) , em "As Estruturas Antigas do

Brasil", distingue três séries na Serra do Espinhaço: Série

Minas, Série Espinhaço e Série Lavras. A série Espinhaço se

ria equivalente ao Grupo Paraguaçu(Derby, 1906)e à Série I-

tacolorai(Guimarães, 1931).

Von Freyberg(1932, in Renger, op.cit.), descreve

uma série de perfis geológicos da Série Minas no Quadrilãt£

ro Ferrífero e admite pela primeira vez a mudança de fá-

cies dentro dessa série, mantendo, todavia, a definição ori

ginal de Derby.

Barbosa(1954), introduz pela primeira vez uma con

ceituação geotectônica para a Serra do Espinhaço. Considera

terem evoluído dois ciclos geossinclinais distintos na re-

gião: um mais antigo originador do embasamento da Série Mî

nas no Quadrilátero Ferrífero, e um segundo, formador da Se

rie Minas. Para ele, os quartzitos da Serra do Espinhaço ia_

zem parte de uma seqüência miogeossinclinal, e correlaciona

dos ao Quartzito Caraça. O Itacolomi é interpretado como

QLy&ch da Série Minas.

Na década de 50, desenvolveram-se os trabalhos do

convênio DNPM/USGS sobre a direção de J.V.N.Dorr, com

o objetivo de mapear a faixa de itabiritos do Quadrilátero

Ferrífero. Nesse tabalho, todo o Quadrilátero foi mapeado na

escala de 1:25.000. Além de um detalhamento das formações da

Série Minas como definidas por Harder e Chamberlin(1915),Dorr

et al.(1957,1959)e Dorr(1969) , redefiniram o embasamento da

Série Minas e denominaram-no Série Rio das Velhas. Esta,por
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sua vez, foi ainda subdividida nos grupos Nova Lima(inferi-

or) e Maquine(superior) . No entender de Dorr et ai.(1957) . a

Série Rio das Velhas teria se formado em um ambiente eugeos^

sinclinal, enquanto a Série Minas teria se sedimentado em

plataforma continental.

Costa(1962), em breve síntese sobre a geologia da

área vizinha de Serro, sugere a correlação das unidades aí

existentes com unidades reconhecíveis no Quadrilátero. Se-

melhante interpretação é endoçada por Licínio Barbosa(1961)

e Grossi Sad e Vaz de Melo(1969), sendo que os autores des-

se último trabalho, correlacionam os quartzitos da Serra do

Espinhaço com aqueles da Formação Cambotas do Quadrilátero

Ferrífero. Tal esquema coloca o Espinhaço na base do Minas,

porém os trabalhos de Almeida(1967, 1969 e 1977)e de Brito

Neves(1979), dentre outros, indicam o contrário.

Pesquisas de cunho mais sistemático, visando esta-

belecer sobretudo, subdivisões es-tratigráficas e correlações

entre as seqüências do Espinhaço Meridional e do Quadriláte

ro Ferrífero, tiveram início com Pflug(1963, 1965, 1968),

Pflug et ai.(1969). Estas pesquisas foram intensificadas a

partir de 1967 com um programa de pós-graduação patrocinado

por entidades do Brasil e da Alemanha, do qual participaram

diversos orientandos do Prof. Pflug, provenientes das univer

sidades de Freiburg e Heidelberg(Alemanha Ocidental).

Pflug(1965), advoga a correlação estratigráfica en

tre as seqüências quartziticas da Serra do Espinhaço e Sé-

rie Minas da região de Conceição do Mato Dentro e Morro do

Pilar. Segundo ele, os quartzitos da Cordilheira do Espinha

ço pertencem a fácies marginal da Série Minas(fácies Diaman

tina). Mais a leste, viria a fácies Itabira(itabiritos),tran

sicional entre as fãcies Diamantina(quartzitos e conglomera

dos)e Guanhães(gnaisses). Esta última, tipicamente de am-

biente eugeossinclinal.

Pflug e Renger(1973) , reconhecem que a Serra do Ei»

pinhaço é composta por três grandes unidades, separadas uma
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da outra por discordância angular: Pós-Minas, Minas e Prê-
Ninas. Pflug et ai.(1979), discuter a paleogeografia do Pre
cambriano na Serra do Espinhaço.

Dentre os orientandos de Pflug, tratam mais espe-
cificamente da região, Renger(1970, 1972), que discute as
rochas ultrabásicas da Serra do Espinhaço; Scheuch(1976),que
estuda os itabiritos da parte sul do Espinhaço; e Paternos-
ter(1979) , que propõe evoluções faciolõgicas no bordo sudes_
te da Serra do Espinhaço. Todos esses autores seguem a mes-
ma linha geral de interpretação de Pflug.

Devem ser destacados ainda os trabalhos de Costa
(1962), sobre as características e gênese das ocorrências
de bauxita de Serro e regiões vizinhas; do DNPM(1966 e 1967)
sobre a bauxita, o níquel e o cromo desta mesma região, bem
como de Biondi(l979), sobre os metabasitos do Espinhaço Me-
ridional e Costa e Inda(1982), sobre a evolução geotectõni-
ca da Cordilht"-a do Espinhaço. •
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3. GEOLOGIA REGIONAL

Nas figuras 3.1 e 3.2 foram delineadas, respectiva
•ente, os principais traços das unidades geotectônicas e
geológicas do Espinhaço Meridional com o intuito de facili-
tar o entendimento da geologia da região. Como se vê(Fig.3.
1), a area estudada situa-se na borda leste do Espinhaço, ten
do sido afetada pelo Ciclo Brasiliano segundo o esboço geo-
tectônico de Almeida(1976). Portanto, o Grupo Espinhaço ne£
sa região deve ter sofrido parcialmente os efeitos desse ei
cio, uma vez que foi envolvido pelo Cinturão Araçuai.

A área estudada engloba rochas com idades que vão
desde o Arqueano ao Proterozõico Superior, e que podem ser
agrupadas em seis unidades litoestratigraficas distintas
(Fig. 3.2 e Quadro 3.1).

A mais antiga - Embasamento Cristalino - aflora nas
partes baixas da região, em cotas quase sempre inferiores a
800 metros, como ê o caso da região a leste e sudeste de Ser
ro. Suas rochas são principalmente gnaisses de vários tipos
texturais, de composição granítica-granodiorítica, e de ida
de, pelo menos em parte, arqueana. As rochas do núcleo do
anticlinal de Gouveia, inicialmente conhecidas como Grani-
to de Gouveia(Derby, 1906), devem correlacionar-se, pelo m£
nos temporalmente, ao Embasamento Cristalino, visto que ser
vem de embasamento a xistos verdes atribuídos ao Supergrupo
Rio das Velhas. Kneidl(1977, in Schtfll e Fogaça, 1979), a-
grupou as rochas do núcleo do anticlinal(gnaisses, granitos
e migmatitos)sob a denominação de Supergrupo Pré-Rio das Ve
lhas, numa tentativa de separá-las do Supergrupo Rio das Ve
lhas(Dorr et ai.,1957), ou mesmo de unidades mais jovens,já
que em vários trabalhos, dentre os quais os de Pflug(1965),
Renger(1970), Pflug e Renger(1973) ,Kneidl(1974) ,Hoppe(1978),
granitos e gnaisses/migr.:atitos figuram juntos com xistos
verdes, quartzitos hematíticos, itabiritos, etc, sob a deno
minação genérica de Série ou Supergrupo Pré-Minas.

Encimando o embasamento granito-gnãissico.localmen
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Rg.3 .1- SERRA DO ESPINHAÇO NO CONTEXTO GEO-

TECTÔMCO REGIONAL :

(IV COMPLEXO JEOUlÉ ; ( ü) - QUADRILÁTERO FERRÍ-

FERRO.fH)-SERRA DO ESPINHAÇO E CORRELA-

TIVOS NÂO DOBRADOS (Hl-4), ( E ) -ÁREASTRANS

AMAZÔNICAS REJUVENECIDAS DURANTE O CICLO

B R A S I L I A N O J (Y) -CINTURÃO DE DOBRAMENTOS A -

RAÇUAI; (21) COBERTURAS SEDIMENTAR ES CORRE

LATAS AO CICLO BRASILIANO, (2B) COBERTURAS

SEDIMENTARES FANEROZÒlCAS^ (1) FALHAS MAIO-

RESj(2)UMiTE DO CRATON SÃO FRANCISCO , (3 )

SENTIDO DA VERGÉNCIA, ( 4 ) AREA ESTUDADA

(Modificado de Almeióo, 1976).
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te apareces restos ou mesmo pacotes consideráveis de clori-
ta xistos, talco xistos, micaxistos, serpentinitos, forma-
ções ferríferas, quartzitos ferruginosos e quartzitos pu-
ros (Super grupo Rio das Velhas). Essas litologias acham-se
quase sempre intercaladas entre si, sendo muito freqüente na
região de Serro, a alternância entre itabirito e talco xis
to e/ou clorida xisto em níveis cen*imétricos. Portanto, as
rochas ultramáficas de Serro, até então descritas como Ser-
pentine bett do tipo alpino(Grossi Sad e Vaz de Melo, 1969 e
Renger, 1972), parecem caracterizar melhor, uma seqüência
vulcano-sedimentar.

0 estilo de dobramento em isoclinal e de calhas sin
clinoriais é bastante característico para o Supergrupo Rio
das Velhas, sendo em conseqüência, freqüentes faixas estrei^
tas e alongadas como que inclusas dentro do embasamento(Car
valho, com. verbal).

Estas são também as características de uma faixa de
clorita xistos e mica xistos identificada nas bordas norte
e nordeste do "Granito de Gouveia", a qual Scho"ll(1979) in
Schtfll e Fogaça(1979), correlacionou com o Supergrupo Rio
das Velhas. Todavia, conforme salientaram Schdll e Fogaça
(op. cit.), tal correlação ainda não foi comprovada, ainda
mais considerando-se que não há mapeamento sistemático que
interligue a bem conhecida região do Quadrilátero Ferrífero.
para a qual já se dispõe de uma estratigrafia básica, com a
região do Espinhaço Meridional. De qualquer modo, essas uni
dades parecem ser têmporalmente correlatas, o que daria pa-
ra a Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro uma idade em tor
no de 2,5 a 3.0 b.a., por comparação com as determinações de
Herz(19V0), para o Supergrupo Rio das Velhas.

Entre a seqüência de xistos verdes descrita anteri
ormente e os possantes quartzitos da Serra do Espinhaço, a-
flora na região de Serro um considerável pacote constituído
por quartzitos com lentes de conglomerado, filito cinza e i
tabirito com intercalações de xistos verdes(formações Moeda
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e Cauê do Supergrupo Minas). Salientam na topografia, onde

itabiritos e/ou quartzitos sustentam as cristas mais eleva

das, recebendo os nomes de Espigao dos Alves e Serra das Pe

dras, nas quadrículas de Serro e de Mato Grosso, respectiva

mente. Na primeira, o itabirito é bastante expressivo, po-

rém na quadrícula de Mato Grosso,está restrito a pequenos a

floramentos, sendo o quartzito a litologia predominante.

Grossi Sad e Vaz de Melo(1969), correlacionaram e£

ta unidade ao Supergrupo Minas, chegando mesmo a dividi-la

nos grupos Caraça, Itabira e Piracicaba. 0 autor deste tra-

balho, com base nos dados de campo, acredita que pelo menos

os dois primeiros grupos ocorram na Quadrícula de Mato Groŝ

so, porém, para o último, não foram constatadas litologias

típicas.

0 Supergrupo Minas exibe uma seqüência sedimentar

característica do Proterozóico Inferior, em especial os con

glomerados uraníferos da Formação Moeda (tipo Hand )e os ita-

biritos (BI F) da Formação Cauê, conforme conceitos atuais vi-

gentes na bibliografia internacional para o referido perío-

do (ver Windley, 1978; Cloud, 1976). Almeida(1976), propõe

também para o Supergrupo Minas idade proterozóica inferior

com evolução durante o Ciclo Transamazônico, e evento meta-

mõrfico em torno de 1,8 b.a.

0 Supergrupo Espinhaço(Schobbenhaus F* et ai.,1978

e Schtfll e Fogaça, 1979)é a principal unidade litoestratigrã-

fica da região. Essa denominação refere-se à seqüência pre-

dominantemente quartzítica que constitui a cordilheira homô

nima. Pflug(1965)no entanto, ao considerar a seqüência da

Serra do Espinhaço fãcies lateral daquela aflorante no Qua-

drilátero Ferrífero, denomina-se de Supergrupo Minas. A a

tribuíção de status de supergrupo â seqüência é porém incor

reta, do ponto de vista estratigráfico, pois um supergrupo

deve ser constituído por grupos e estes, por sua vez, por

formações, o que não ocorre neste caso, onde de supergrupo

passa diretamente a formação. Desta forma, neste trabalho
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será usada a denominação de Grupo Espinhaço em lugar de Su

pergrupo Espinhaço, obedecendo as normas estratigrãficas.

Pflug(1968), propôs a subdivisão do Grupo Espinha

ço(ou Supergrupo Minas conforme Pflug, 1965)para a região

de Diamantina, em oito unidades litoestratigráficas(Quadro

3.1). Na região de Serro, apenas as três formações inferio-

res estão presentes: São João da Chapada, Sopa-Brumadinho e

Galho do Miguel. As demais, ou não se sedimentaram na re-

gião, ou estão ausentes por eventos tectônicos e/ou erosi-

vos.

Quanto ã idade de sedimentação do grupo Espinhaço,

apesar dos dados serem um tanto dispersos, parece ser mé-

dio proterozõica. Segundo Costa e Inda(1982)teria ocorrido

entre 1,7 a 1,0 b.a., enquanto a deformação e o metamorfis-

mo do grupo teriam se dado entre 1,0 e 1,1 b.a. e foram su-

cedidos por intrusões fissurais de rochas básicas pós-tectô

nicas.

O Supergrupo São Francisco(Pflug e Renger, 1973) ,ê

constituído pelos grupos Bambuí e Macaúbas e ocupa os terre

nos localizados a oeste e nordeste da Cordilheira do Espi-

nhaço. £ a unidade mais jovem da região, cuja sedimentação

se deu no Proterozóico Superior. Por não ocorrer na área deŝ

te trabalho, não será aqui discutida.
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4. A PROBLEMÁTICA GEOLÕGICO-ESTRATIGRÂFICA DO ESPINHA

ÇO MERIDIONAL-A QUESTÃO DA TRANSIÇÃO ESPINHAÇO-MDMS

Conforme foi visto no item 2(trabalhos anteriores),

data do início do século passado a primeira tentativa de di.

visão estratigrãfica do Espinhaço. De lã para cã,mui tos trfi

balhos foram realizados, tendo sido abordados os mais diver

sos aspectos de sua geologia, tais como problemas estrati-

grãficos, geotectônicos, de geologia econômica etc. As dúVi

das, no entanto, ainda persistem, apenas mudando de aspecto

de um trabalho para outro. A estratigrafia tem sido a ques-

tão mais controvertida do Espinhaço,sendo, por conseguinte,

a mais discutida.

Neste capítulo, serão tratados alguns aspectos es-

tratigráficos do Espinhaço Meridional, principalmente no

que concerne ã variação faciologica proposta por Pflug(1965),

respeitando, é claro, a limitada abrangência da ãrea estuda

da dentro do contexto regional.

A primeira tentativa de correlação estratigrãfica

entre o Grupo Espinhaço e o Supergrupo Minas, deve-se a Hajr

der e Chamberlin(1915), os quais equipararam os quartzitos

de Diamantina ao Membro Caraça(Quadro 2.1), opinião que foi

reativada por Barbosa(1954)e Pflug(1965) . Pflug(1965).apli-

cou um esquema de variação faciologica correlacionando o E£

pinhaço ao Minas, tendo adotado para ambos a denominação ú-

nica de Série Minas. Segundo este autor, no eugeossincli-

nal Minas, ocorreu interdigitação de fãcies, tanto no senti,

do norte-sul quanto leste-oeste. No primeiro caso, os

conglomerados da Formação Sopa-Brumadinho, ricos em sei-

xos de quartzo e quartzito ferruginoso(situados no nor-

te), gradariam para conglomerados, com seixos predom nan

temente de itabiritos, passando finalmente a itabiritos

verdadeiros para o sul. Estes itabiritos seriam cronológica

e estratigraficamente equivalentes aos da Formação Cauê do

Quadrilátero Ferrífero. No segundo caso(leste-oeste) , esses

mesmos clisticos(Formaç!o Sopa-Brumadinho, principalmente).
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passariam lateralmente a sedimentos químicos, formando as

sim, os itabiritos a oriente da Cordilheira do Espinhaço.Tal

transição ocorreria na área escolhida para tema da presente

tese, que objetiva, entre outras coisas, a confirmação ou

não dessa hipótese. Segundo o autor acima, a transição en-

tre as duas seqüências dar-se-ia exatamente numa dobraan"S"

(Fi. 4.2), situada na região de Mato Grosso.

0 esquema de variação faciolõgica defendida por

Pflug(1965 e 1968), Pflug et ai.(1979), Hoppe(1978)e Pater-

noster (1979) dentre outros, baseia-se na existência de um an

tigo mar a leste e um núcleo continental a oeste da atual

Cordilheira do Espinhaço. Segundo Pflug et ai.(1979)"esse nu

crocontinente do Proterozõico Inferior forneceu sedimentos

para bacias marginais, inclusive à região da posterior Ser-

ra do Espinhaço". Segundo este modelo, a formação basal da

Cordilheira do Espinhaço(São João da Chapada)teria se forma

do em decorrência da transgressão marinha de leste para oe£

te. A formação sobreposta(Sopa-Brumadinho)teria também se

formado em ambiente marinho, mas com grandes oscilações

transgressivas e regressivas e com bruscas mudanças nas H

nhas costeiras, indicadas pela erosão local da Formação São

João da Chapada, bem como por zonas insulares circundadas

por conglomerados com matações e seixos de grande diâmetro

(Hoppe, 1978). Segundo Pflug et ai.(1979), as condições de

transporte então vigentes, eram de correntes com várias di-

reções, uma vez que a variação do diâmetro dos seixos é muí_

to brusca, tanto na horizontal quanto na vertical. Porém,

segundo o autor acima(p. 4), ã medida que se caminha para

leste, "a profundidade média da água aumenta gradativamente,

o que pode ser constatado com o desaparecimento gradativo de

elásticos mais grosseiros e retrabalhamento sinsedimentar,

como pelo aumento sucessivo nas espessuras das formações fer

ríferas não perturbadas e de deposição química, bem como

dos sedimentos pelíticos".

Da mesma forma, Pflug(1965 e 1968), Pflug et aL(op.
cit.), Hoppe(1978) e Paternoster(1979), afirmam que no bordo
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leste da Serra do Espinhaço, observa-se uma redução gradati_
va da percentagem de elásticos para o sul, à medida que au-
menta o teor em sedimentos químicos e argilosos.

De acordo com Pflug et ai.(1979), Renger(1969)iden
tificou pela primeira vez a existência de extensos vulcanitos sin
sedimentares na zona de transição, os quais ocorrem acima e
abaixo das formações ferríferas. Também na Formação Sopa-Bru
madinho, tais vulcanitos são freqüentes, aparecendo sob a
forma de delgadas intercalações, onde recebem genericamente
a designação de filito hematítico. Tais rochas são tidas p£
los autores supra citados como sendo a fonte para o ferro
das formações ferríferas da área.

Paternoster(1979)e Pflug et ai.(op.cit.), baseados
em Zajac(1974)fazem um paralelo entre as formações ferríferas
do Espinhaço e aquelas do Geossinclínio do Labrador, onde,
segundo Zajac(op.cit.), há duas fácies características nas
formações ferríferas. Estas fãcies diferenciam-se segundo
a profundidade da água, o relevo submarino e as condições de
correntes. O primeiro tipo ê caracterizado por um ambiente
tranqüilo, de águas mais profundas e sedimentação calma,com
predomínio de sedimentos químicos, via de regra, não retra-
balhados sinsedimentarmente. No segundo caso, em função de
rápidas mudanças de correntes, como de profundidades de á-
guas mais rasas, a maior parte das formações ferríferas, tam
bem de origem química, exibe-se retrabalhamento sinsedimen-
tar. Paternoster(op. cit.)equipara, respectivamente, a pri-
meira e a segunda fácies acima com as fãcies Itabira e Dia-
mantina de Pflug(1965). De acordo com esse autor, bem como
com Pflug et ai.(op.cit.), os itabiritos de Serro e de Ita-
panhoacanga pertencem à primeira fácies de Zajac(1974), en-
quanto que as camadas ferruginosas da Formação Sopa-Brumadi_
nho.à segunda.

Nos diversos trabalhos acima citados, bem como em
comunicação vei .1, Pflug sempre tem advogado a região de
Mato Grosso-Itapanhoacanga como sendo a zona de transição ti
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pica entre o conglomerado Sopa e os itabiritos da região de
Itapanhoacanga. Segundo ele, à medida que esses conglomera-
dos se prolongam na direção sul, vão enriquecendo em inter-
calações de itabiritos, inicialmente retrabalhados(Fig.4.1)
até aqueles depositados em ambiente praticamente sem turbu-
lência alguma(p.e. os de Itapanhoacanga e Conceição do Mato
Dentro).

A figura 4.3 mostra parte do mapa geológico de
Pflug e Renger(1973), onde está esboçada a variação facioló-
gica Espinhaço-Minas. Apesar da escala do mapa ser um tanto
pequena, mesmo assim é possível observar a citada passagem
de conglomerado a itabirito, conforme advogam os autores,já
nas imediações de Itapanhoacanga. Essa seria a mudança de
fácies norte-sul, enquanto que os itabiritos a nordeste de
Serro, seriam mais representativos da variação faciológica
leste-oeste. Observa-se ainda no mapa proposto que o princi
pai nível de conglomerado sofreria, a sudoeste de Serro,
uma inflexão para leste, sendo interrompido em contato com
filitos da mesma seqüência orientados meridianamente. No
entanto, Pflug(com. verbal)afirma que a Formação Sopa forma
neste local uma estrutura em "S"(Fig. 4.2), cujo segmento
sul é praticamente destituído de conglomerado e rico em ita
birito, enquanto que ao norte da inflexão tais relações se
invertem. Semelhante idéia ê apresentada por Paternoster
(1979), cujo mapa geológico está reproduzido parcialmente na
figura 4.5.

A correlação estratigráfica defendida por Pflug e
Renger(1973), dar-se-ia através de variações faciológicasen
tre os conglomerados da Formação Sopa-Brumadinho e os itabi_
ritos, filitos e xistos das formações Cauê e Batatal(Fig.4.
6). Para o topo a correlação se faria entre seqüências con-
trastantes, representadas de um lado pelos sedimentos argi-
losos e químicos do Supergrupo Minas e do outro por sedimen
tos essencialmente detríticos do Grupo Espinhaço. Estas di-
ferenças nas fácies sedimentares são explicadas por Pflug e
Renger(1973)por diferentes posições paleogeograficas de uni



Fig. 4.1. Conglomerado da Formação Sopa-Bnraadinho a oeste

de Pedra Redonda (PS-170), mostrando níveis de

"itabirito" retrabalhados sinsediroentarmente.
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dades contemporâneas. Assim, os sedimentos grosseiros do

Grupo Espinhaço, na região oeste, teriam se formado na mar-

gem cratônica de um miogeossinclíneo - Fácies Diamantina -

enquanto os sedimentos mais finos do Grupo Minas, a leste,

na porção interna do mesmo miogeossinclíneo - Fácies Itabi

ra. Os gnaisses do embasamento cristalino foram considera-

dos por Pflug como as porções eugeossinclinais da "Série"Mi

nas - Fácies Guanhães(Fig. 4.7).

Pflug, Schobbenhaus e Renger(l969) , ao apresenta-

rem uma hipótese de evolução geotectônica para o Brasil orî

ental, sugerem também, claramente, uma evolução comum e con

temporânea para o Espinhaço e Quadrilátero Ferrífero.

Outros autores divergem substancialmente da propo£

ta dada pela equipe de geólogos alemães orientados por Pflug,

não aceitando a variação faciológica Espinhaço-Minas. Den-

tre esses incluem-se Grossi Sad e Vaz de Melo(1969),que pro

põem o seguinte empilhamento estratigráfico para a região de

Serro, sobretudo para a área em apreço: Embasamento Crista-

lino, Série Rio das Velhas, Série Espinhaço, Série Minas e

Série Sopa(Fig. 4.8). De acordo com a interpretação destes

autores, o Supergrupo Minas seria mais jovem que o Grupo E£

pinhaço e a Formação Sopa-Brumadinho, por sua vez, estaria

sobreposta ao Minas.

0 argumento dos autores referidos, para justificar

o empilhamento estratigráfico dessa região, é de que os

quartzitos do Espinhaço são uma extensão do quartzito Cambo

tas, o qual, segundo Simmons e Maxwel(1961)e outros, ê pós-

Maquiné e pré-Moedas. Já a Formação Sopa foi excluída do

Espinhaço porque, segundo Grossi Sad e Vaz de Melo(op.cit.),

não há neste grupo conglomerados » bouldvu polimíticos e dí£

mantíferos, bem como pela evidência de uma discordância ero

siva entre as duas unidades. 0 atual posicionamento entre

as unidades Sopa e Espinhaço seria para os autores em pauta

decorrência de uma falha de empurrão, conforme se vê no es-

quema da figura 4.8.
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Nos trabalhos executados pela LASA - "Estudos Geo-

lógicos e Pesquisas Minerais na região ferrífera do nordes-

te de Minas Gerais", para o DNPM na década de 60, os quart-

zitos da Cordilheira do Espinhaço foram correlacionados ã

"Série Itacolomi", enquanto que a seqüência de quartzitos e

itabiritos da porção leste da área foi atribuída ã "Série Mi.

nas".

No mapa Geológico do Estado de Minas Gerais(escala

1:1.000.000)(Costa e Romano, 1976)é feita a distinção entre

o Grupo Espinhaço e o Supergrupo Minas na região de Serro,

todavia, o Espinhaço é posicionado sotopostamente ao Minas.

Schobbenhaus F* et ai.(1979), na Carta do Brasil

ao Milionésimo - Folha Belo Horizonte - atribuem ao Grupo

Espinhaço todas as rochas de origem sedimentar da região de

Serro, inclusive os itabiritos. Mas, por outro lado, Schob-

benhaus F9 et ai.(1981)(Mapa Geológico do Brasil e da Area

Oceânica Adjacente Incluindo Depósitos Minerais(escala 1:

2.SOO.000))colocam os quartzitos e itabiritos da porção le£

te da área como pertencentes ao Supergrupo Minas.

Como se vê, ainda hoje as divergências de interpre

tação dos diferentes autores são marcantes, no que se refe-

re ã questão da variação faciológica entre Espinhaço e Mi-

nas. Outra questão também de grande importância e motivo de

controvérsias é a da relação estratigrafica entre o Quartzi_

to Cambotas e o Supergrupo Minas. Através das citações aci-

ma, pode-se observar que, embora muitos autores fizessem a

distinção entre ambas as unidades, ora o Espinhaço era colo

cado acima do Minas, ora era posicionado abaixo deste,sendo

o ponto nevrálgico sempre o Quartzito Cambotas. Esta questão

só poderá ser resolvida no Quadrilátero Ferrífero, na área

de ocorrência do referido quartzito e das unidades vizinhas.

Em 1979, durante o Simpósito de Geologia do Espi-

nhaço, em Diamantina, do qual o autor participou como ouvin-

te, ficou novamente caracterizada a grande divergência de o

piniões sobre a estratigrafia do Espinhaço, ficando de um
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lado o grupo de geólogos Eschwege/Freiburg e do outro usa

serie de outros geólogos, dentre eles Licinio Barbosa e Bri

to Neves.

Na ocasião, pesquisadores do Departamento de Geoô

ências da UnB, convidados pela Diretoria do Centro de Geolo

gia Eschwege,resolveram elaborar trabalhos de pesquisa na

região, com vistas a contribuir para a elucidação da contro

vérsia. Esta tese t ua dos frutos daquela decisão.
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5 . CONTRIBUIÇÃO DA AREA DE NATO GROSSO AO EQUACIONA-

MENTO DAS CONTROVÉRSIAS GEOLÓGICAS DO ESPINHAÇO ME

RIDlONAL

5 . 1 . C o n s i d e r a ç õ e s P r e l i m i n a r e s

A escolha da região de Mato Grosso como área de te

se foi decidida após expedição realizada em 1979,através do

Espinhaço Meridional com Pflug e colaboradores,e outros par

ticipantes do I Simpósio de Geologia de Minas Gerais, quan-

do ficou evidente que a hipótese de variação faciológica Es_

pinhaço-Minas tinha como área-chave a referida região. Do e

quacionamento dos problemas estratigráficos/faciológicos e

estruturais, poder-se-ia, nessa área, corroborar ou não a

referida hipótese. Decidiu-se pois, pela realização de le-

vantamento de semi-detalhe (1:25.000)na região,capaz de defî

nir as relações litoestratigraficas das seqüências aí aflo-

rantes.

Com esse mesmo objetive, serão discutidos a seguir

aspectos estratigríficos da área de Mato Grosso.

5.2. Estratigrafia

Afloram na Quadrícula de Mato Grosso, na presente

interpretação, as seguintes unidades litoestratigraficas mai

ores: Embasamento Cristalino, Seqüência Vulcano-Sedimentar

de Serro, Supergrupo Minas, Grupo Espinhaço (todos do Precam-

briano), e aluviões quaternárias(Quadro 5.1 e Fig. 5.1).

Aos gnaisses indiferenciados do Embasamento Cristai

lino e ã Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro a estes so-

breposta, foi atribuída, a pr ior i , idade arqueana. Não exis-

te , contudo,nenhuma informação geocronológica sobre rochas

destas unidades capaz de confirmar a referida idade. A iden

tificação de características de gn.Q.e.ru>tonz bzZX na Seqüência

Vulcano-Sedimentar de Serro, porém permitiu correlacioná-la

ao Grupo Rio das Velhas(definido na literatura como Arquea-

no) , que ocorre sotoposto ao Supergrupo Minas no Quadrilá-

tero Ferrífero, o que permite considerá-la de idade Arqueana .
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Quadro 5.1. - Estratigrafia da Area de Mato Grosso.
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A Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro pode ser

subdividida em duas unidades. Uma inferior - Unidade Ultra-

básica - e outra superior - Unidade Sedimentar.

0 contato desta seqüência com as rochas aqui consi.

deradas como pertencentes ao Supergrupo Minas, faz-se por

falha inversa ou de cavalgamento, com vergência para oeste,

que a coloca por sobre o referido supergrupo. Esta relação

de contato e as características de QKiznòtoniL belt, somadas ao

fato de não terem sido, até o momento, encontradas sequênci

as ultrabãsicas similares intercaladas nos metassedimentos

do Supergrupo Minas levaram o autor a considerã-la como pré

Minas.

A seqüência de quartzitos com conglomerados intra

formacionais, que ocorre sobreposta aos gnaisses do Embasa-

mento Cristalino, assim como a de xistos, quartzitos e fili_

tos contendo níveis de itabiritos(fácies oxido e fãcies cair

bonato), que cobrem os quartzitos foram consideradas como

pertencentes, respectivamente ãs formações Moeda do Grupo Ca

raça e Caue" do Itabira, todos do Supergrupo Minas. A corre-

lação fundamentou-se na semelhança dos estratos, em sucessão

estratigrãfica, e na continuidade dos estratos para sul a

seqüências invariavelmente aceitas como pertencentes ao refe

rido supergrupo.

A idade proterozõica inferior foi inferida em vis-

ta da correlação(já que o Supergrupo Minas no Quadriláteroé

tido como do Proterozõico Inferior), bem como pela presença

de sedimentos típicos deste períodofBIF e conglomerados ti-

po WiteÃAuxLt&nnãnd).

A separação das seqüências atribuídas ao Supergru

po Minas daquelas atribuídas ao Grupo Espinhaço, foi motivei

da por razões de ordem tectõnica, metamórfica e faciolõgica.

A interpretação estrutural da região mostrou sepa-

rarem-se as seqüências Espinhaço e Minas por importante fa-

lha de cavalgamento, também com vergência para oeste e, con



34

sequentemente serein bruscamente rompidos os estratos da For

mação Sopa-Brumadinho neste contato. Por outro lado, a ana-

lise do estilo tectõnico interno dos metamorfitos do Super-

grupo Minas evidenciou exibirem estes, xistosidades de pla-

no axial mais evidente, dobras mais apertadas, e paragêne-

se metamórfica algo mais elevada(presença de granada).

Do Grupo Espinhaço, afloram na área a Formação So

pa-Brumadinho, essencialmente elástica, com importantes len

tes de conglomerado e de filitos; a Formação Galho do Mi-

guel, representada por quartzitos; além de soleiras e di-

ques de metagabros e metadiabásios.

Além dos fatos já mencionados, as características

das diferentes fácies sedimentar das formações atribuídas ao

Supergrupo Minas e do Grupo Espinhaço são distintas, sendo

que as variações de fãcies que exibem não são suficientemen

te convergentes para se admitir a transição entre elas(con-

forme se pretende demonstrar). Desta forma, optou-se pelo

posicionamento superior para o Grupo Espinhaço, o qual, com

base em dados geocronológicos obtidos em vulcânicas associa

das(especialmente no Espinhaço Setentrional)foi considerado

de idade médio proterozóica.

Não obstante as evidências acima discutidas não ad

mitirem a transição Espinhaço/Minas na região de Mato Gros-

so, necessariamente, por si só, não esclarecem definitivamen

te a questão do posicionamento estratigrãfico relativo en-

tre as duas unidades, visto que o contato entre ambas se

faz por falha de empurrão. As características de fácies, m£

tamorfismo e estilo tectõnico poderiam resultar somente do

diferente posicionamento das seqüências na faixa orogenéti-

ca, não implicando em maior ou menor idade.

Apesar da lógica, e da maior parte dos dados dis-

poníveis sugerirem que o Grupo Espinhaço seja mais jovem que

o Supergrupo Minas, esta hipótese talvez só possa ser con-

firmada na região de ocorrência do Quartzito Cambotas, no
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Quadrilátero Ferrífero; vez que parece não haver dúvidas que

o referido quartzito liga-se lateralmente, para o norte,com

os quartzitos Espinhaço.

No que diz respeito à Formação Sopa-Brumadinho,não

há mais dúvidas também quanto ao seu posicionamento estrati.

gráfico próximo à base do Espinhaço. Esta situação foi com-

provada por trabalhos recentes, sobretudo por Pflug e cola-

boradores, bem como pelo presente autor.

Encimando localmente as unidades prccambrianas, o

correm as aluviões quaternárias e os solos. As primeiras

perlongam as principais drenagens, enquanto dos segundos só

foram cartografados(por possuírem importância econômica) as

bauxitas autóctonas que se formaram a partir dos metabasitos

do Grupo Espinhaço.

5.2.1. Embasamento Cristalino

No Embasamento Cristalino, são incluídos os gnais-

ses da porção centro-sul da área, bem como de uma pequena

fatia na parte norte, junto ao Rio do Peixe. Esta unidade o

cupa uma área de aproximadamente 20 Km2, nela sendo raros os

afloramentos, uma vez que suas rochas acham-se profundamen-

te intemperisadas. Esta é uma das razões pela qual, em lo-

cal algum observou-se diretamente o contato do Embasamento

Cristalino com as demais unidades litoestratigraficas con-

frontantes. Não obstante, o solo e a morfologia resultantes

de seu intemperismo, contrastam com aqueles das demais uni-

dades, o que possibilitou traçar seus limites com uma boa

precisão. A natureza dos contatos ê que não pode ser bem pre

cisada, porém infere-se que se faça em sua quase totalidade

através de falhas(veja mapa geológico).

Na área ocorre basicamente um único tipo de gnais

se, todavia, variações texturais deste foram constatadas.Tra

ta-se de uma rocha com estrutura sublenticular, de granula-

ção variável entre 2-5mm e de cor clara, onde a presença de

mãficos é quase nula, a não ser localmente onde há um enri-
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quecimento de biotita e epidoto. As lentículas são formadas

por grupamentos de quartzo granulado, com diâmetro médio de

2-3mm. 0 plagioclásio é sódico e acha-se muito saussuritiza

do, predominando levemente sobre o quartzo. Este último, a-

presenta-se muitas vezes com forte extinção ondulante for-

mando mosaicos de cristais menores. 0 epidoto é localmente

abundante como produto de saussuritização, e os acessórios

mais freqüentes são o zircão e a titanita.

0 outro tipo constatado, foi um augtn gwLUòt. Pos-

sui matriz quartzo-feldspática xistosa, onde o plagioclásio

de granulação fina(l-2mm)ê predominante. Os porfiroblastos

atingem até 2cm, segundo sua maior dimensão e.constituem de felds

pato alcalino(microclina).

Ambos os tipos acima descritos, possuem foliação

bem nítida, na maioria dos casos de direção NE e mergulho pa

ra SE.

5.2.2. Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro

Esta seqüência ocorre orientada segundo o meridia-

no (ver mapa geológico e Fig. 5.2). A distribuição de seus

afloramentos é superior a 5 Km, sendo a largura de aproxima

damente 2 Km. 0 corpo possuiu em sua parte intermediária les

te, um pequeno apêndice, bem como um "satélite" a leste.

A estratigrafia da Seqüência Vulcano-Sedimentar de

Serro é de difícil definição, devido aos complicados efei-

tos de falhamentos e dobramentos, bem como a ausência de a-

floramentos contínuos. Uma grande divisão, porém, onde, de

um lado ficam as rochas metaultramáficas que constituem a

parte basal e, do outro, os metassedimentos(topo)é fácil de

ser estabelecida. As rochas ultramáficas constituem cerca de

801 da área ocupada pelo corpo, cujo contato a leste é fei-

to com gnaisses do Embasamento Cristalino. Seu contato a

oeste, com os metassedimentos do Supergrupo Minas faz-se a-

parentemente por falha de cavalgamento que coloca a Seqüên-

cia Vulcano-Sedimentar sobre os metassedimentos do Supergru
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po Ninas. Grossi Sad e Vaz de Melo(1969)eitaa que o conta-

to entre ambas as unidades é concordante, quando dizem que

"o complexo não é" intrusivo nos metassedimentos da Série Mi_

nas, com a qual parece se associar. Ao contrário, o que se

nota é que os contatos são concordantes e.em vários lo-

cais, observou-se a intercalação de quartzo-filitos pratea-

dos, de quartzitos ferruginosos e de quartzitos micáceos ou

cloríticos com as rochas verdes do complexo". Seguem suas

afirmações citando que "em algumas exposições,estas camadas

de metassedimentos atingem até 5 metros de espessura indi-

vidual". 0 autor, como já discutido, não concorda com Gros-

si Sad e Vaz de Melo(op.cit.)tendo considerado a Seqüência

Vulcano-Sedimentar de Serro pré-Ninas.

As intercalações de metassedimentos nas ultramáfi

cas merecem maior detalhe. A norte de Serro e a oeste de Al̂

vorada de Minas, as intercalações são bem nítidas, uma das

razões que levaram Uhlein(1981)e Assis(1981)ã designação de

Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro para o conjunto. £

bem verdade que a forma alongada do corpo, bem como a natu-

reza dos metassedimentos dentre outros fatores, também pesa

ram em tal designação.

A espessura real da seqüência,é de difícil determi

nação, seja devido aos dobramentos internos, seja em vi£

ta da ausência de afloramentos, que impediram a adequada

quantificação dos parâmetros estruturais. Todavia, sua es-

pessura não deve ser muito grande e, pelo que se depara a

partir de seções geológicas, dificilmente ultrapassa 500 me

tros.

A seqüência pode ser subdividida em duas partes li_

tologicamente bem distintas: uma inferior, constituída por

serpentinitos, esteatitos e xistos verdes, e uma superior,

formada por metassedimentos de origem química e detrítica.

Na interfácie, ocorrem intercalações entre ambas, mas não

foi possível a individualização das camadas, principalmente

pela incompatibilidade da escala do mapa.
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Diante da impossibilidade de comprovar que as ro-

chas da seqüência em apreço pertençam ao Supergrupo Rio

das Velhas, adotou-se a designação de Seqüência Vulcano-Se-

dimentar de Serro(Uhlein, 1981 e Assis, 1981), subdividida

em Unidade Ultrabãsica e Unidade Sedimentar, as quais se-

riam equivalentes aos grupos Nova Lima e Maquine, respecti-

vamente.

5.2.2.1. Unidade Ultrabásica

Ocupa mais de 801 em área de distribuição da Se-

qüência. £ constituída fundamentalmente por serpentinitos.es

teatitos e xistos verdes, além de pequenas intercalações de

mvtachenZ& e quartzitos ferruginosos.

A individualizaçao em mapa dos tipos litológicos a

cima, não pode ser feita, uma vez que as descontinuidades

de afloramentos são constantes na área.

Na figura 5.2 é mostrado*o corpo principal, com

uma tentativa de subdivisão de suas litologias, onde se ob-

serva que na maior parte do corpo ultramãfico as litologias

não puderam ser diferenciadas.

Em geral, os tipos litológicos do corpo são xisto-

sos(Fig.5.3), sendo que só de raro em raro apresentam-se e£

truturalmente maciços.

Serpentinitos

Os serpentinitos são rochas cinza-escuras, cinza-

esverdeadas, ou verdes, quando frescos, adquirindo tons cas

tanho, amarelo ou roxo, quando alterados.

As principais paragêneses encontradas nos serpent_i

nitos foram:

penina + talco + magnetita e

penina + serpentina + tremolita + magnetita.

Além dos minerais acima citados, aparecem aindacro

mita(abundante), e freqüentemente, carbonatos e rutilo, po-

rém a cromita não é metamorfica, razão porque não figura
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nas parageneses acima.

Segundo Grossi Sad e Vaz de Melo(op. cit.), entre

as cloritas destacam-se as das séries penina e dolessita.en

quanto que a serpentina predominante é a antigorita, sendo

também freqüentes os cristais de crisotila. 0 autor deste

trabalho sõ identificou a presença da penina, dentre as cio

ritas.

A cromita é, em geral, euédrica, apresentando-se î

gualmente em grãos arrendondados. £ muito fina, onde o diâ-

metro médio dos grãos é da ordem de 0,3mm(Fig. 5.4). A mag-

netita ocorre principalmente sob a forma de octaedros pos-

tectônicos, chegando âs vezes a possuir 2cm de diâmetro.

Esteatitos

Os esteatitos são rochas esverdeadas, em tons mais

claros que os serpentinitos e xistos verdes. Sua associação

mineral mais comum é:

talco + do1omita + clorita + opacos.

0 talco aparece sob a forma de placas lamelares de

tamanho milimétrico, raramente orientado, enquanto que a do

lomita ocorre disseminada na matriz talcosa em grãos de a-

té 5mm de diâmetro.

Os opacos mais comuns são cromita, magnetita e pi-

rita, não raro acompanhados de leucoxênio.

Xistos Verdes

São rochas de cores verdes, quando frescas, e com

tons acastanhados e/ou avermelhados quando meteorizadas. A-

presentam estrutura xistosa bem evidente e paragênese tais

como:

clorita + talco + biotita + magnetita + epidoto,

talco + clorita + dolomita + magnetita + tremolita

Independentemente das paragêneses, os xistos ver-

des são os tipos litológicos que apresentam melhor xistosi-

dade, como também os que predominam no complexo ultramãfico.
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Segundo Grossi Sad e Vaz de Melo(I969), dentre as

cloritas, destaca-se a variedade clinocloro sobre a penina,

e a dolomita ocorre apenas nas variedades onde predomina o

talco, o qual acha-se muitas vezes microdobrado.

A magnetita sobressai dentre os opacos. Ocorre prin

cipalmente sob a forma de cristais octaédricos, com diâme-

tro milimétricos os mais variados.

Os xistos verdes mostrara resultados anômalos para

cromo e níquel, cujcs valores médios de 31 amostras são

3.722 ppm e 2.721 ppm, respectivamente(Grossi Sad e Vaz de

Melo, op. cit.).

Além das rochas ultrabásicas descritas, Uhlein( no

prelo)reconheceu na Quadrícula de Serro, a presença de anfî

bolitos. Apresentam-se em rochas maciças, esverdeadas e de

granulação fina, constituídas por plagioclásio, hornblenda,

quartzo, epidoto, clorita e opacos. São freqüentes ainda,sul

fetos e carbonatos preenchendo fraturas. Tais anfibolitos fo

ram originados de basaltos e provavelmente ocupam o topo da

seqüência estratigrãfica dos derrames ultrabásicos(o topo

dos xistos magnesianos).

A caracterização química das rochas ultrabásicas a

cha-se esboçada no capítulo 8.

5.2.2.2. Unidade Sedimentar

No extremo sudeste da Quadrícula de Mato Grosso, a

flora um considerável pacote de metassedimentos com intercíi

lações de ultramáficas na parte inferior. Intercalações se-

melhantes foram identificadas também por Grossi Sad e Vaz

de Melofop. cít.)e por Uhlein(no prelo), junto aos itabiri-

tos situados a nordeste de Serro. As vezes, a relação se in

verte, ocorrendo camadas de metassedimentos de até cinco me

tros intercaladas em ultramáficas dominantes.

Apesar de ser usual uma intensa ação meteõrica so-

bre as rochas ultramáficas, onde ocorrem intercaladas com os



metassedimentos fora* Melhor preservadas, o que possibilitou
visualizar a concordância dos estratos. De modo geral,as ca
madas estio orientadas norte-sul, com mergulho para E, pra-
ticamente paralelas I xistosidade de fluxo.

A espessura real do pacote sedimentar não pode ser
determinada, sabendo-se que o dobramento interno, associado
a usa grande dobra isoclinal invertida, exagerou em muito
seu valor. Porém, mesmo assim, permanece exagerada e difí-
cil de ser explicada em vista, principalmente, da reduzida
extensão do pacote. £, tentativamente, estimada entre 100
e 150m.

A unidade sedimentar ê constituída por mttacheAtófer
ríferos(fácies oxido), quartzitos ferruginosos, localmente
sulfetados, itabiritos( BIF )e um espesso pacote de quartzi^
to, com intercalações de fuchsita-quartzo xistos e de fili-
tos.

Afloram sob a forma de lentes ou pequenas camadas,
no local denominado Zagaia e Fazenda Descoberto. Na verda
de, a geometria desses corpos não foi bem definida, carecen
do, principalmente, de um melhor diroensionamento dos estra-
tos.

Em geral, exibem-se como rocha de cor cinza-escura
a preta, quando fresca, e amarelo-avermelhada, quando aite
rada. Localmente, é possível distinguir-se a alternância de
níveis ferruginosos, todavia, na maioria dos casos os efeí̂
tos da cristalização metamõrfica mascaram a estruturaçãopri
mária que não é percebida macroscopicamente. Quando observa
das ao microscópio porém, os metacheAti exibem aleitamentos
bem visíveis(Figs. 5.5 e 5.6).

A mineralogia do meXacho/U é simples, representada
por: quartzo e/ou silica amorfa e hematita, em diferentes
proporções. A silica apresenta graus diversos de cristaliza
ção, em função principalmente do tectonismo e do metamorfis
mo.
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Fig. 5.5. MeXacheAt ferruginoso mostrando o bandamento rít-

mico e submilimetrico de silica e hematita. NX,

14x. unidade Sedimentar - Zagaia , PS-410.

Fig. 5.6. Mei-tachzftf ferruginoso, bandado, onde se vê recris^

talização da silica. NX, 14x. Unidade Sedimentar-

Zagaia, PS-410.
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Além do quartzo e/ou silica amorfa e da hematita,

fazem-se presentes ainda grafita e diminutos "pontos"(ora co

mo cavidades, ora preenchidos por material ferruginoso) , os

quais sugerem a presença de um sulfeto. Estes ocorrem ape-

nas em local em que o mztacheAt mostra-se silicificado.

Itabiritos e Quartzitos Ferruginosos

Duas ocorrências de itabiritos, sob a forma de len

tes, foram constatadas, grosseiramente na mesma posição es-

tratigráfica do mfctacfie/tt(veja mapa geológico).

Uma das ocorrências fica próxima ã fazenda Zagaia.

A outra a leste do local denominado Descoberto. Esta última

já foi explorada por proprietários de uma fundição de Itapa

nhoacanga.

Na lente de itabirito da Fazenda Zagaia, a silica

acha-se praticamente toda recristalizada, e o oxido de fer-

ro, em quase sua totalidade, ê constituído de magnetita. 0

mesmo não pode ser observado na outra ocorrência, em função

do elevado estágio de alteração e consequentemente da ausên

cia de rocha fresca.

Associados ou não aos itabiritos, ocorrem quartzi-

tos ferruginosos, que foram identificados sob a forma de

fragmentos soltos sobre o solo. Somente na margem esquerda

do Córrego Bom Jesus, próximo â confluência do Córrego da

Tenda, afloram em pequenos bancos com espessura oscilando en

tre 1 e 2 metros. Neste local notou-se a presença de sulfe

tos: pirita(dominante)e calcopirita.

Quartzito Nicáceo com Intercalações de Filitos

Trata-se da litologia predominante do membro sedi.

mentar, ocupando, aproximadamente, 701, de sua área de aflo-

ramento. Tem espessura máxima muito variável estimada entre

100 e 150 metros. A atitude geral da camada varia de N30W

a N4OE, com mergulhos entre 259 a 3C? para os quadrantes NE

e SE, respectivamente.

0 tipo litológico predominante é um quartzito fi-
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no, quase sempre micãceo, bem estTatifiçado, principalmente

próximo ã base, onde são mais freqüentes as intercalações fi

líticas e a fuchsita, que lhe confeTe cor esverdeada. São

freqüentes os níveis ferruginosos ritmicamente bandados, co

mo ocorre a norte e a leste do Córrego da Tenda,aos quais as-

sociam-se, quase sempre, sulfetos(calcopirita e pirita).

As intercalações de filito no quartzito, oscilam

muito em espessura, apresentando na maioria das vezes menos

de 1,0 metro. Este exibe mineralogia pouco diversificada,mas

com ampla variação dos constituintes maiores - clorita, seri

cita e fuchsita - originando três variedades principais:fuch

sita filito, sericita filito e clorita filito. A primeira,

ocorre sempre em finas camadas, da ordem de poucos centíme-

tros, enquanto que as duas outras são, em geral, mais espe_s

sas. Onde a sericita ê o mineral predominante dentre os fi-

lossilicatos, a rocha possui cor prateada, mostrando-se vejr

de-escura quando prepondera clorita e verde-musgo quandopre

domina a fuchsita. A variedade com clorita possui, em ge-

ral, menor teor de quartzo.

Além das intercalações filíticas, outras ocorrem

junto à base do pacote sedimentar e são constituídas por

talco-clorita xisto e clorita-epidoto xisto. Esta última a-

presenta bandeamento rítmico, onde alternam-se níveis de

clorita e de epidoto.

5.2.3. Supergrupo Minas

Ao Supergrupo Minas foram atribuídos os quartzitos

com conglomerados associados e os itabiritos e filitos da

porção centro-leste da quadrícula.

Embora o autor não possua informações regionais su

ficientes, a proposta de Grossi Sad e Vaz de Melo(1969) , de

correlacionar as camadas supra referidas ao Supergrupo Mi-

nas, ajusta-se aos dados obtidos na Quadrícula de Mato Gros_

so, razão pela qual ê aqui adotada, em substituição ã desig

nação de "Seqüência Itabirítica'{Assis, 1981 e Uhlein, 1981).
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Ressalta-se, entretanto, que há diferenças consideráveis

quanto à interpretação, uma vez que Grossi Sad e Vaz de Me-

lo (op. cit.)consideraram o Grupo Espinhaço sotoposto ao Su-

pergrupo Minas e a Formação Sopa sobreposta a este último.

A unidade basal desta seqüência, constituída por

quartzitos com níveis conglomeraticos e filíticos, é corre-

lacionãvel à Formação Moeda. Os itabiritos correspondem po£

sivelmente ã Formação CauêfFigs. 5.7 e 5.8).

A Formação Batatal não foi desenvolvida na área,

haja visto a pouca expressão dos filitos aí encontrados,bem

como a ausência de filitos grafitosos, litologias que carac

terizam a formação. Não obstante, a presença de filito hema

títico próximo ao contato com itabiritos é* característica

típica do topo da Formação Batatal.

5.2.3.1. Formação Moeda

Esta formação foi definida por Dorr(1966)no Quadri

lãtero Ferrífero. Na opinião do autor acima, constitui a ba_

se do Supergrupo Minas e não se correlaciona ao Grupo Taman

duá, uma vez que há um hiato entre ambos. Neste trabalho,

admitiu-se uma discordância entre essas unidades, mas de or_

dem tectônica. 0 Quartzito Cambotas estaria cavalgado pelo

Moeda que segundo Dorr(op. cit.)e Licínio Barbosa(1979)é a

base do Supergrupo Minas.

Na Quadrícula de Mato Grosso a Formação Moeda oco£

re em contato contínuo, do lado leste, com a seqüência ul-

tramãfica. 0 contato, embora pouco clara, é inferido como fa

lha de empurrão, uma vez que há na região considerável efei.

to de cavalgamento de leste para oeste. 0 contato com o Em-

basamento Cristalino ê normal, mas também localmente por fa

lha(vide mapa geológico), enquanto que com o Grupo Espinha

ço é apenas por falha de empurrão. Com a Formação Cauê o

contato é normal.

A espessura estimada na área para a Formação ê da

ordem de 200 metros. Estimativa que pode ser aparente e re-
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sultante do "espessamento" devido a dobramentos internos.

Esta unidade está separada ao meio por falha de

baixo ângulo, que ê bem característica na parte norte e prüi

cipalmente na Quadrícula de Serro, onde o Minas cavalga o

Embasamento Cristalino. A leste da falha há um predomínio de

quartzito sobre as demais litologias, enquanto que a oeste,

isso não ocorre com tanta evidência. Da mesma forma, as len

tes de conglomerados são mais freqüentes a leste da falha.í_

tabiritos ocorrem em ambos os lados, sempre no topo da se-

qüência.

0 quartzito ê a litologia predominante na Forma-

ção Moeda. A ele se associam filitos e conglomerados.

0 perfil geológico da figura 5.8 ilustra as inter

calações filíticas e as lentes de conglomerados no quartzi-

to. A figura 5.9 mostra relevo característico resultante

das referidas intercalações, onde as cristas de quartzitos

se sobressaem na topografia, enquanto os filitos afloram

nas partes mais rebaixadas e de vegetação mais densa.

Os quartzitos são claros, via de regra duros, de

granulação fina a media. São bem laminados na maior parte

das exposições. Os planos de aleitamento são marcados e de-

finidos por intercalações de lâminas finas com muscovita.ou

por vezes, por variações granulométricas das partículas de

quartzo, que se dispõem em lâminas de 1 a 2mm de espessura

alternadas. 0 aumento do teor de mica, em muitos locais,faz

com que tais quartzitos passem transicional e gradativamen

te a quartzitos micãceos e a filitos quartzosos ou quartzo

xisto.

Na parte norte da área, é comum a ocorrência de

quartzito ferruginoso, onde se nota muito bem a forte tectô

nica interna, de estilo isoclinal característico.

As intercalações de filito vão de alguns centíme-

tros a poucos metros. Ocorrem em duas variedades petrogrãfi

cas principais: uma de cor prateada, composta dominantemen-
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te de sericita e quartzo, e outra de cor cinza, muito densa

e rica em hematita. Na segunda variedade, são comuns ainda,

além de quartzo, sericita e hematita, octaedros de magneti-

tã e cristais prismáticos de turmalina.

As lentes de conglomerados possuem dimensões redu-

zidas, não ultrapassando, em média, a 1 metro de espessura

e 50 metros de comprimento. Ocorrem em diversos horizontes,

preferencialmente próximo ã base de unidade, e gradam fre-

qüentemente para quartzitos conglomeráticos. Constituem-se

tanto de conglomerado monomítico(Fig.5.10)quanto polimítico.

No primeiro caso, os seixos são constituídos de quartzo, en

quanto no segundo ocorrem quartzo, quartzito branco, quart-

zito ferruginoso e filito hematítico.

5.2.3.2. Formação Cauê

A Formação Cauê foi definida no Quadrilátero Fer-

rífero. É caracterizada pela predominância de possantes pa-

cotes de itabiritos(formação ferrífera,fácies oxido). Ocor-

rem ainda, subordinadamente itabiritos dolomíticos e itabi-

ritos anfibólicos.

Na Quadrícula de Mato Grosso, os itabiritos são

pouco expressivos e a única ocorrência mapeável na escala

deste trabalho ê a da Fazenda Tanque. Outras inexpressivas

ocorrem na porção nordeste e sudeste da área.

A ocorrência da Fazenda Tanque é constituída por

uma "lente" de itabirito dolomítico, rico em manganês, in

tensamente dobrada em isoclinais(Fig. 7.6). 0 ferro ocorre

sob a forma oxidadn e carbonatada em níveis de hematita sub

milimétricos e milimétricos intercalados com finas camadas

de sílica(quartzo)e de ankerita. Além da ankerita, outros car

bonatos, tais como dolomita e calcita são muito freqüentes.

Ocorrem também esparsos cristais de rodocrosita(Fig. 5.11),

que juntamente com a ankerita, formam solução sólida. 0

teor de manganês é baixo,não ultrapassando 3% na rocha fres

ca, porém são notáveis as crostas manganesíferas decorrentes
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Fig. 5.9. Quartzito com intercalates de filito hematitico

(vegetação mais densa ) . Formação moeda, na re

gião centro-norte da área. Em primeiro plano o

Vale do Rio do Peixe.

Fig. 5.10. Conglomerado monomftico. Formação Moeda, Serra das

Pedras, PS-21.
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de enriquecimento supergênico.

Nas ocorrências menores, dado o elevado grau de
alteração que exibem, pouco pode ser observado além de fraj»
mentos de itabiritos cimentados por hidróxido de ferro, fe-
nômeno este também característico no itabirito da Fazenda
Tanque.

Fig. 5.11. Nível de Itabirito-Fácies Carbonato - especial-
mente rico em rodocrosita (cristais pretos). liX,
14x. PS-474

5 . 2 . 4 . Grupo Espinhaço
Adotou-se nesta dissertação a denominação Grupo Es_

pinhaço com o mesmo sentido da designação de Supergrupo Es-
pinhaço de SchíJll e Fogaça(1979) , ou seja, "para as sequên
cias predominantemente quartzíticas que constituem a cordi-
lheira homônima", em substituição ãs denominações Série V,s~
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pinhaço(Moraes Rego, 1931)e Supergrupo Minas(Pflug, 1965).

Na região de Diamantina o Grupo Espinhaço foi sub

dividido por Pflug(1968)em oito unidades litoestratigrãfi

cas. Schttll(1979)ampliou,nessa mesma região, as subdivisões

das duas formações basais(São João da Chapada e Sopa-Bruma-

dinho)em seis unidades,informalmente designadas de níveis.

Conforme já salientado por SchtJll e Fogaça(1979) ,

ate o presente, em nenhum trabalho realizado ao sul de Dia

mantina(e.g. Renger, 1970; Kneidl, 1974; Hoppe,1978; Pater-

noster, 1979), procurou-se estabelecer uma correlação en-

tre as litologias ali descritas e as unidades propostas por

Pflug(1968)e Sch«ll(1979). Neste trabalho, porém, o autor

faz uma tentativa nesse sentido.

Apesar da considerável distância entre a área on-

de as formações do Grupo Espinhaço foram definidas e da in-

tensa tectônica observada na Quadrícula de Niato Grosso, foi

possível reconhecer na região as formações São João da Cha-

pada, Sopa-Brumadinho e Galho do Miguel. As subdivisões em

níveis(Schtíll, op. cit.), das duas primeiras formações não

foi possível ser feita, uma vez que a Formação São João da

Chapada está fora da área de interesse deste trabalho e a

Formação Sopa-Brumadinho foi fortemente afetada por efeitos

tectônicos, com conseqüente repetição sucessiva de camadas

que impedem sua subdivisão estratigrãfica interna.

0 Grupo Espinhaço está representado na Quadrícula

de Mato Grosso apenas pelas formações Sopa-Brumadinho e Ga-

lho do Miguel(Fig. 5.12), sendo que a Formação São João da

Chapada constitui a parte basal da Serra do Veado, localiza

da a sudoeste da área.

5.2.4.1. Formação Sopa-Brumadinho

Inicialmente, as rochas conglomeráticas que ocor

rem em toda porção central da Serra do Espinhaço,conhecidas

sob a denominação de Formação Sopa(Moraes e Guimarães,1930),

foram poT esses autoTes correlacionadas aos tilitos da en-
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tão Formação Macaúbas(Moraes, 1929). Essa correlação, segun

do Schtill e Fogaça(1979)foi baseada apenas na suposta ori-

gem glacial. Com os trabalhos de Pflug e colaboradores, i-

niciados na década de 60, provou-se que os conglomerados

Sopa, são intraformacionais nas seqüências da Serra do Espi.

nhaço sendo a correlação Sopa/Macaúbas posta de lado.

Pflug(1968), estabeleceu a seção-tipo para essa

unidade nas lavras de Lavrinha e Brumadinho, ao norte do po

voado de Guinda, denominando-a de Formação Sopa-Brunadinho.

Contrariamente ao constatado nos trabalhos reali-

zados por Pflug e equipe, Grossi Sad e Vaz de Melo(1969), a

creditam ser a Formação Sopa a unidade litoestratigráfica mais

jovem da região do Espinhaço Meridional. Os dados obtidos

no presente trabalho são, todavia, favoráveis ã interpreta

ção dada por Pflug, pelo menos no que concerne ã posição e_s

tratigráfica da formação.

SchíJll(1979)individualizou três níveis litoestra-

trigrificos na Formação Sopa-Brumadinho, designando-os de

D, E e F. Ao primeiro atribuiu predominantemente filitos.fi

litos quartzosos e quartzitos micãceos; ao segundo quartzi-

tos de granulação grosseira, localmente conglomeráticos e/

ou ferruginosos e metaconglomerados polimíticos; e ao últi-

mo filitos e metassiltitos com intercalações de metabrechas

quartzíticas, gradando verticalmente para quartzitos micá-

ceos.

Na Quadrícula de Mato Grosso, com excessão dos me

tassiltitos, todas as demais litologias foram constatadas,po

ré*m não foi possível estabelecer uma seqüência interna, pa-

ra daí traçar um paralelo com as unidades propostas por

Schfcfll(op. cit.).

Como já dito, a principal dificuldade está na com

plexa tectônica das camadas. Assim, na porção noroeste

da quadrícula, elas têm direção norte-sul e mergulho para

leste, e à medida que seguem para o sul, infletem para les-
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te, assumindo direção leste-oeste e mergulho para norte(Figs»

4.4 e 7.1). Neste local, observa-se uma série de dobras-fa

lhas, com sinformes e antiformes assimétricas, responsáveis

por inúmeras repetições das camadas entre si e, conseqüente

mente, aumento da espessura aparente. No lado leste, as ca-

madas são truncadas por falhas de empurrão, inclusive com re

orientação tectônica próximo ao contato.

0 contato inferior da Formação Sopa-Brumadinho é

feito com uma seqüência predominantemente de quartzitos, de

nominada por Pflug(1968)de Formação São João da Chapada, a

qual não aflora nesta área. 0 contato superior(concordante)

dá-se com os quartzitos da Formação Galho do Miguel.

A espessura média da Formação Sopa-Brumadinho na

área é tentativamente estimada em cerca de 100 metros. Seus

metassedimentos ocupam aproximadamente 38 Km2 do canto su-

doeste da quadrícula e são constituídos por quartzitos, meta

conglomerados e filitos.

Quartzitos

0 quartzito é a litologia predominante, com ex-

pressa variação granulométrica e baixa seletividade dos grâ

nulos de quartzo. Engloba freqüentes níveis microconglomerá

ticos intercalados em quartzito fino, que denotam grandes

variações no ambiente de deposição. A alta energia do am-

biente é indicada pela presença de lentes conglomeráticas

muitas vezes associadas aos níveis de quartzito grosseiro.

0 quartzito grosseiro a microconglomeratico é qua

se sempre, porém não necessariamente, o elo de ligação entre

o quartzito fino e o conglomerado. E muito consistente e

possui cor branca com tons róseos. Apresenta esparsos sei-

xos de quartzo e de quartzitofFig. 5.13)e estratificação

cruzada de alto ângulo(Fig. 5.14). 0 quartzito fino é menos

freqüente em direção à base da unidade, do que para o topo

onde parece predominar sobre os demais. £ branco, micãceo e

frilvel, gerando,em conseqüência da desagregação, solos ar£

nosos muito freqüentes sobre a formação. São freqüentes tam
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Fig. S.13. Quart zito microconglomeratico, com esparsos sei -

xos de quartzo e de quart2ito. Formação Sopa-Bru-

madinho, a oeste de Pedra Redonda, PS-214.

Fig. 5.14. F.st ratificação cruzada de alto ângulo, em quartz^

to da Formação Sopa-Bronadinho a sudoeste de Pe -

dra Redonda, PS-190.
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bem neste quartzito, as estratificações cruzadas.

Também muito comum e característicos da Formação

Sopa-Brumadinho, são os quartzitos ferruginosos com granulo

metriaamplamente variável: desde tipos microconglomeraticos,

até quartzitos muito finos. Nos primeiros, não há acamamen

to bem definido, enquanto nos segundos, é quase perfeita a

alternância de níveis ferruginosos e quartzosos. Os níveis

quartzosos porém, quando observados ao microscópio, mostram

grãos detríticos arredondados, cimentados por matriz ferru-

ginosa.

Filitos

Intercalados no quartzito aparecem níveis de fili

tos, porém não ficou claro se representam ou não uma mesma

camada repetida por dobramento. Reconheceu-se, todavia, va-

riedades quartzosas e hematíticas. A primeira é de cor pra-

teada e, além do quartzo, possui sericita e clorita como mi_

nerais essenciais e magnetita como acessório. A segunda,cons

titui o chamado "filito hematítico". É de cor cinza escura,

mostrando por vezes "manchas" arredondadas de sericita, in

terpretadas por Correns(1932, in SchtJll e Fogaça, 1979)como

pseudomorfos de feldspato. Segundo Schüll e Fogaça(op.cit.),

Correns chegou mesmo a encontrar pequenos cristais de micro

clina preservados da sericitização. A mineralogia principal

do filito hematítico inclui muscovita, hematita e por ve-

zes, epidoto e turmalina. A turmalina pode constituir aci-

ma de 30% da rocha em volume(Fig. 5.15). Octaedros de magn£

titã são também freqüentes.

A composição e características originais da rocha

que gerou os filitos hematíticos são bastante discutidas, ha-

vendo porém consenso quase geral quanto ã sua filiação mag-

mática.

0 filito hematítico aflorante na Quadrícula de Nte

to Grosso (Formação Sopa-Brumadinho) é, sob todos os aspec-

tos, o mesmo descrito por Schtill(1979)como sendo o nível B

(Formação São João da Chapada). Neste caso, uma origem magma-
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tica explicaria sua posição em diferentes níveis do Grupo Es

pinhaço.

Metaconglomerados

Os metaconglomerados polimíticos(localmente mono-

míticos)acham-se intercalados em quartzitos de granulação

grosseira, constituindo corpos lenticulares, ou mesmo cama-

da? contínuas, que se estendem por alguns quilômetros. Os

metaconglomerados monomíticos são constituídos ã base de

seixos de quartzo de veio, imersos em uma matriz quartzíti

ca, em geral pouco micãcea, de cor branca e muito consisten

te(Fig. 5.16). Ha amplo predomínio da matriz sobre os sei-

xos. Por outro lado, nos metaconglomerados polimíticos a

percentagem de seixos é, via de regra, mais elevada dominan

do sobre a da matriz(Figs. 5.17 e 5.18). Os seixos são coos

tituídos por quartzo de veio, quartzito de vários tipos(en-

tre eles ê muito freqüente um quartzito ferruginoso), jasp£

lito(Fig. 5.19), filito hematítico, itabirito e do próprio

conglomerado. 0 tamanho dos seixos é variável numa escala

centimétrica raramente decimétrica. Segundo Schüll e Fogaça

(1979), "podem ultrapassar a 1 metro de diâmetro, o que ê

indicativo de energias elevadas e águas rasas(intramaré) no

ambiente de deposição", É possível no entender do presente

autor, que estes conglomerados sejam,em grande parte de ori

gem fluvial. Os seixos de quartzo de veio mostram quase sem

pre maior esfericidade do que os de filito e quartzito fer-

ruginoso, o que pode se dever ao efeito de estiramento so-

frido pelos metaconglomerados e/ou a presença de estruturas

planares na rocha fonte. Associado aos corpos de metacongl£

merados, aparecem constantemente,ní.eis de metabrechas de

quartzito ferruginoso, bandado, mostrando retrabalhamento

sinsedimentar ou sindiagetético.

Segundo Pflug(1968), a Formação Sopa-Brumadinho de

positou-se em um período de regressão marinha, durante o

qual em partes da região, temporariamente imersas, originou

sedimentação descontínua. Não obstante, apesar dos poucos

dados que se obteve neste trabalho, não há indicação de bi-
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Fig. 5.15. Microfoto de filito hematítico rico em turmalina.

A parte escura, inferior, é" constituída por hema-

tita. \7/, 14x. Formação Sopa-Brumadinho, Boa Vis

ta, PS-52.

Fig. 5.16. Lente de metaconglomerado monomitico, entre cio

rita filito e quartzito branco, fino e compato.

Formação Sopa-Brumadinho, Capela de N.S. das Do-

res PS-68.
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Fig. 5.17. Metaconglomerado polimitico com amplo predomínio

dos seixos sobre a matriz. Nota-se também, o

alongamento dos seixos resultante dos esforços '

tectônicos. Formação Sopa-Brumadinho, SW de Mato

Grosso. PS-325.

Fig. 5.18. Metaconglomerado polimítico da Formação Sopa-Bru

madinho, com seixos de até 40 cm segundo seu

maior eixo, onde e visível os efeitos de estira-

mcnto tectônico. Extremo SW da área, PS-223.
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polaridade nas direções de correntes. Assim sendo, difícil

se torna admitir uma sedimentação marinha para esta forma

ção.

Os metaconglomerados polimíticos acima descritos,

são os mais promissores para a prospecção de diamantes, ten

do sido lavrados na região de Diamantina, desde o século XVIII.

5.2.4.2. Formação Galho do Miguel

Essa formação foi definida por Pflug(1968). Na

Quadrícula de Mato Grosso estão sendo ã ela atribuídos os

ortoquartzitos que ocorrem no quadrante NW: aqueles que for

mam as elevações de Pedra Redonda, Pedra Aguda e Pedra Li-

sa, bem como o sinclinal de Pedra Redonda(Fig. .5.20).

Trata-se de uma seqüência monótona, composta qua-

se que exclusivamente de ortoquartzitos, com espessura de

2.000 metros (Schííll e Fogaça, op. cit.), estratificaçoes

cruzadas e freqüentes marcas de ondas. Na área em questão,sua

espessura máxima é da ordem dos 600 metros e Íua área de a-

brangência é bem menor do que a da Formação Sopa-Brumadinho,

sobre a qual foi depositada.

E a unidade superior do Grupo Espinhaço na Quadrí

cuia de Mato Grosso, ou porque as outras não se depositaram

ou porque foram erodidas. Aflora apenas em seu quadrante no

roeste formando o sinclinal de Pedra Redonda, cuja quilha é

ocupada por metabasitos, os quais ainda cortam o quartzito

em diversas partes, ao longo de fraturas, formando uma sé-

rie de diques ou ocupam os planos de estratificação, const^

tuindo &Í&L& (Fig. 5.21), também muito freqüentes nesse lo-

cal.

São quartzitos brancos, de granulação fina a mé-

dia, com alto grau de maturidade que, sõ raramente, mostram

lâminas de muscovita junto aos planos de estratificação.Pro

ximo à base da formação, constatou-se, em vários lugares, a

presença de quartzito conglomerático, com seixos de quartzo

de veio, e/ou do próprio quartzito, ou ainda(raro)de quart-



63

Fig. 5.19. Metaconglomerado polimítico com seixos de jaspe,

dentre outros. Formação Sopa-Brumadinho, W de Pe

dra Redonda, PS-171.

Fig. 5.20. Visão panorâmica da Formação Galho do Miguel (29

plano), onde se destaca a elevação de Pedra Re -

donda. No primeiro plano, tem-se rochas do Super

grupo Minas. NIV da área.
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zito ferruginoso.

As estruturas sedimentares mais comuns são o aca-

mamento, as marcas de ondas e as estratificações cruzadas.Es

tas últimas, segundo Pflug(1979) , podem atingir comprimen-

to superior a 200 metros e altura de 40 metros. 0 acama

mento está sempre presente, não obstante, são comuns paco-

tes maciços, relativamente espessos. As marcas de ondas são

muito freqüentes em certos horizontes e uma de suas caracte-

rísticas peculiares ê serem sempre assimétricas(Fig. 5.22).

Em muitos casos, na região de Pedra Redonda, a as_

simetria das marcas de ondas indica claramente transporte

para o quadrante oeste, no sentido contrário ao normalmente

admitido para o Espinhaço Meridional.

Segundo Pflug(1965, 1968 e 1979), essa formação

teria se depositado em um mar plataformal com profundidades

superiores a 100 metros e com correntes de marés muito for-

tes provenientes do mar aberto, capazes de produzirem estrati^

ficações cruzadas gigantes. Esta interpretação ambiental é

também, no entender do autor, altamente discutível.

Ao contrário da Formação Sopa-Brumadinho, para a

Formação Galho do Miguel, observa-se localmente bipolarida-

de nas direções de transporte. Assim sendo, poderia se admi_

tiT uma origem marinha para esses quartzitos, não obstante,

a assimetria das marcas de ondas e as mega estratificação cru

zada deporem contrariamente. Como os dados que se tem são muito

poucos, e não se deu atenção especial ã definição dos paleo

ambientes, não há como chegar a uma conclusão segura. £ pr£

vável contudo, que os diferentes ambientes tenham sido reŝ

ponsáveis pelas estruturas observadas, e que alguns tenham

sido continentais(fluvial, deltaico ou mesmo eólico).

5.2.4.3. Rochas Intrusivas(Metabasitos)

Ocorrem na área mapeada, bem como em todo o Grupo

Espinhaço, inúmeros corpos de rocha metabásica, resultado de

importante manifestação magmática tardia. Sob o ponto de
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Fig. 5.21. Silt de metabasito entre as formações Sopa-Bruma

dinho e Galho do Miguel: cgs = Conglomerado Sopa;

b = Metabasito; gm = Quartzito Galho do Miguel.

Região de Pedra Redonda, NW da quarícula.

- <.

• , 1

Fig. 5.22. Marcas de ondas assimétricas em quartzitos da For

mação Galho do Miguel. A ponta da caneta indica o

sentido da corrente (para oeste). Norte de Pedra

Redonda, PS-157.
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vista estrutural.constituem soleiras e diques generalizados.

Na Quadrícula de Mato Grosso ocorrem importantes

corpos que, no conjunto, representam a extensão sul de um

corpo maior que adentra a Quadrícula de Serro. São na maior

parte da região grosseiramente concordantes com os estratos

encaixantes,podcndo-se,às vezes, acompanhar a passagem di-

que-soleira. No caso do Sinclinal de Pedra Redonda, a solej.

ra ocupa hoje a quilha da dobra.

Os metabasitos ocorrem na região,dominantemente em

butidos na Formação Galho do Miguel e secundariamente na

Formação Sopa-Brumadinho. Com freqüência muito menor ocor-

rem em diques cortando as unidades pré-Espinhaço.

Sob o ponto de vista textural, pode-se distinguir

dois tipos de metabasitos: um porfirõide e outro equigranu-

lar médio a fino, localmente afanítico.

Este aspecto porém, parece refletir apenas o po-

sicionamento da amostra no corpo, ou seja: a parte mais gros

seira representaria o interior do corpo, enquanto que textu

ras mais finas representariam suas bordas. Esporadicamente

as metabãsicas exibem estruturas planares(Fig. 5.23), que

muito se assemelham a acamamento ígneo. Tal feição não po

de, porém, ser comprovada em lâmina delgada.

Petrografia

Os metabasitos são rochas de cor cinza escura a

verde escura, com poucas evidências macroscópicas de metamo£

fismo. Ao microscópio, no entanto, vê-se que da textura ori_

ginal quase nada sobrou, percebendo-se com dificuldade resí

duos de uma textura ofítica. Com raras excessõesfFíg. 5.24),

observa-se o característico aspecto ripiforme do plagioclá-

sio, o qual mostra-se hidio-hipidiomófico, com macias Albi-

ta e Albita-Carlsbad. 0 plagioclásío apresenta-se pouco al-

terado e praticamente não foi albitizado, ao contrário da-

queles que sofreram efeitos metassomãtico/metamórficos mais

intensos, que se apresentam, muitas vezes, substituídos por

clorita, epidoto e biotita(rara). No primeiro caso, possuem
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Fig. 5.23. Metabasito coro estruturas planares semelhantes a

acamamento ígneo. Norte de Pedra Redonda (Quadrí-

cula de Serro). PS-157.

Fig. 5.24. Metabasito com plagioclásio apresentando habito
ripiforme. Leste de Pedra Aguda, NX, 12x. PS-36.



68

basicidade de labradorita(An = 60-70)e no segundo.de oligo-

clisio e mais raramente ogoclásio-andesina. O anfibõlio é o

mineral mais comum, constituindo em média 501 a 601 da ro-

cha, donde a actinolita é absoluta, e a tremolita pode es-

tar também presente. Muito raramente faz-se presente ainda

a hornblenda.

Titanita(quase sempre lencoxenizada), pirita e

magnetita constituem os acessórios sempre presentes.0 quart

zo é freqüente, exibindo juntamente com o plagioclásio, fei.

ções claras de tensão.

Petroquímica

A partir de dados de 10 análises totais de rocha

de metabasitos da porção norte da área, foi possível deter-

minar-se a sua composição(Tabela 5.2), bem como transforma-

ções metamõrficas e metassomáticas por eles sofridas. Estas

transformações tornam-se evidentes quando comparadas as com

posições modais e normativas. A norma(Tabela 5.2)tem como

máficos sobretudo hipertênio e diepsídio,e menos freqüente,

olivina, os quais, juntamente com os opacos,devem correspon

der ao anfibõlio, epidoto, clorita e biotita atuais. 0 pla-

gioclãsio, a seu turno, sofreu um forte efeito de albitiza-

ção. Essas modificações resultaram evidentemente de trans-

formações mineralõgicas decorrentes do metamorfismo e, tal-

vez também de metassomatismos superimpostos.A destruição da

paragênese original da rocha e sua reorganização mineralõgi.

ca teria liberado silica que não chegou a ser totalmente ab_

sorvida pelos silicatos neoformados, recristalizando-se co-

mo quartzo. Isso explica o fato de ser encontrado quartzo em

rochas com olivina normativa. 0 sódio necessário para a al-

bitizaçao(An 60-70 para An 20-30)sofrida pelos metabasitos

possivelmente teria resultado da destruição da nefelina e/ou

de aporte metassomático(Biondi, 1979). 0 cálcio, absorvido

pelo epidoto, clorita e sobretudo pelo anfibõlio, teria si-

do fornecido pelos plagioclásios originais(labradorita) ao

se transformarem em termos menos cãlcicosfolígoclásioendesi.

na). Os piroxênios e olivinas originais(normativos)teriam

fornecido o ferro e magnésio admitidos no anfibõlio, na
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SiO2

TÍO2

A12O3

Fe ? 0 5

FeO

MiO

MgO

CaO

Na20

K2O

P2O5

P.F .

Total

PS-03
47,80

2,66

15,06

1V63

8,05

0,17

7,74

9,98

2,26

0,71

0,45

2,72

99,23

PS-34
47,80

1,71

14,80

2,58

9,38

0,20

7,32

10,38

2,15

0,43

0,27

2,14

99,16

PS-44B
46,70

2,98

[14,10

2,00

9,24

0,20

8,40

9,20

2,06

0,64

0,48

3,02

99,02

PS-51 PS-55A
48,42

1,32

14,74

1,69

8,24

0,19

8,40

11,82

1,28

0,64

0,18

2,24

99,16

47,43

0,92

14,80

1,75

7,90

0.19

10,04

12,08

1,20

0,36

0,15

2,38

99,20

PS-66
48,25

1,58

15,90

2,51

8,19

0,21

6,65

11,19

1,80

0,71

0,16

2,00

99,13

PS-95 PS-144
47,26

0,80

15,63

1,69

7,08

0,15

10,00

12,08

1,43

0,36

0,08

2,50

99,06

47,16

0,89

15,40

2,13
7,27

0,18

8,54

12,27

1,30

0,57

0,10

4,13

99,74

PS-497
48,42

0,85

15,06

2,11
7,10

0,17

9,16

12,89

1,45

0,50

0,08

2,58

100,37

PS-282
49,20

2,40

13,70

2,09

10,61

0,21

6,37

10,31

2,00

0.57

0,27

1,60

99,33

( N O R M A C I P K )

Or

Ab

An

Q

Fo

Fi

En

Fs _^

DiCa

DiMg

DiFe

Ap

11

Mgt

Total

4,20

19,12

28,85

-

0,28

0,14

14,21

6,90

7,41

4,68

2,27

1,05

5,05

2,36

96,51

2,54

18,19

29,46
-

0,20

0,15

13,16

9,13

8,47

4,79

3,32

C.63

3,25

3,74

97,03

3,78

17,43

27,34
-

0,41

0,24

16,39

8,43

6,55

3,94

2,03

1,12

5,66

2,90

96,01

3,78

10,83

32,59

1,13
-

-

14,65

8,34

10,39

6,27

3.57

0,42

2,51

2,45

96,95

2,13

10,15

33,94

-

2,36

1,24

15,01

7,14

10,45

6,63

3,15

0,35

1,75

2,54

96,84

4,20

15.23

33,21

1,35
-

-

11,38

7,41

8,88

5,13

3,34

0,37

3.00

3,64

97,14

2,13

12,10

35,17

-

4,56

2,13

11,78

5,00

10,12

6,61

2,87

0,19

1 52

2,45

96,57

3,37

11,00

34,50

-

0,40

0,22

13,49

6.79

10,74

6,71

3,38

0,25

1,69

3,09

95,61

2,95

12,27

33,11

-

1,89

0,93

11,96

5,35

12,66

8,16

3,65

0,19

1,61

3,06

97,79

3,37

16,92

26,72

5,97
-

-

13,95

12,47

3,72

1,91

1,71

5,58

4,56

3,03

89,08

Tabela 5.2. Análise química e composição normativa (CIPW) dos metabasitos
de Serro.
Análise química-laboratorio de Geoquímica da UnB

As amostras 51,66 e 282 representam quartzo toleitos. As de -
mais correspondem a toleitos e olivina toleitos.
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clorita e na biotita atuais.

É extremamente difícil determinar-se com os dados

locais obtidos, se ocorreram trocas metassomáticas importan

tes, com trocas significativas de elementos, ou se a paragê

nese final dos metabasitos mais transformados resultou uni-

camente do autometassomatismo deutérico seguido de rearran-

jo isoquímico durante o metamorfisrao(Marini, com. verbal).

Biondi(1979), ao estudar o aspecto petroquínd

cocbs metabasitos do Espinhaço Meridional, dimensiona as mo

dificações químicas causadas pelo metassomatismo e faz uma

análise de suas influências, concluindo que os metabasitos

de um mesmo maciço da região tiveram um comportamento em

bloco, ou seja: "Datas e Ipoema ganharam alcalinos, tiveram

muito pouca variação nos seus teores de CaO e FeO + MgO +

MnO e mostraram tendência a se enriquecerem em silica. Ser

ro e São Gonçalo perderam alcalinos, enriqueceram-se forte-

mente em CaO e FeO • MgO + MnO e tiveram comportamento va-

riável quanto ao SiO2". Como as amostras foram coletadas

em diferentes posições dos maciços e tendo estes, comprimen

tos de até 25 Km (Serro) , o autor acima admite que os £fiont&

metassomáticos tenham abrangido regiões no mínimo iguais ao

maior comprimento do maciço estudado.

£ possível que os metabasitos da região tenham

de fato sofrido trocas metassomáticas, mas é difícil admi-

tir-se que possam ter ocorrido em distâncias tão grandes

quanto 25 Km.

Quando os resultados analíticos desses metabasitos

são plotados no diagrama Na2O/K2O vs. Na2 + K2 (Miyashiro.1975),

que indica se houve ou não alteração química na rocha, to

das as amostras caem no campo das rochas não alteradas.Duas

alternativas são, pois, possíveis:ou o gráfico, como muitos

outros não tem validade para rochas proterozôicas e polime-

tamórficas ou os metabasitos em pauta não sofreram trocas

químicas importantes.
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Con base en elementos e gráficos petroquímicos, ê

possível enquadrar os metabasitos de Serro no campo dos ba-

saltos toleíticos(Fig. 5.25). Esta caracterização torna-se

evidente quando se lança mão de gráficos que envolvem ele-

mentos mais estáveis, como o cr orno. Segundo Biondi(1979),quan

do feita correção dos óxidos, os metabasitos apresentam re-

sultados que se aproximam do txend de diferenciação das ro-

chas alcalinas.

Nos gráficos da figura 5.25, onde ê feita a sepa-

ração dos campos dos basaltos toleíticos e calco-alcalinos,

observa-se que, apesar de caírem todas as amostras da re-

gião no campo toleítico, os pontos agrupam-se proximo ao cam

po calco-alcalino. Aplicando-se a correção de Biondi(op.cit.)

as rochas exibem uma tendência calco-alcalina ainda maior.

As tentativas de classificaçio petrográfica dos

metabasitos foram frustradas em função da alteração minera-

lõgica exibida pelas rochas. Utilizou-se então uma classifi

cação normativa e a nomenclatura de Green(1970). Seguindo

estas, das dez amostras analisadas, três enquadram-se como

quartzo toleitos, e as demais como toleitos a olivina tolei_

tos. Tais resultados são coerentes com a hipótese de Biondi

(op. cit.), de que os metabasitos de Serro seriam o produto

final de diferenciação de um magma de afinidade alcalina,

que, em direção ã superfície, teria gerado sucessivamente os

basanitos, os basaltos alcalinos, os olivina toleitos e os

quartzo toleitos, do Espinhaço Meridional.

No diagrama AFM(Fig. 5.26), foram plotados os re-

sultados dos metabasitos, sua média (a partir de 23 amostras)

e comparadas com as composições mcdias dos basaltosda Bacia do

Paraná(RUegg, 1975)e da Cadeia Meso-Atlântica( Coleroan, 1977).

Quando plotados no diagrama de Paerce et ai.(1977), os meta

basitos da região mostraram ser mais pobres em K~ +Na2O e

mais ricos em MgO do que ambas as suítes em comparação, e

caem no campo dos basaltos de cadeias meso-oceânicas. Estr£

nhamente os elevados teores das amostras analisadas, em ai-
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guns elementos traço, tais como Ni, Cr e Co, também são coe-

rentes com basaltos oceânicos.

Não obstante tais resultados petroquímicos, o am-

biente geotectônico do Grupo Espinhaço na região estudada,a

julgar pelo caráter de seus sedimentos e dobramentos, bem

como pela insipiência do metamorfismo exibido por seus meta

morfitos, teve caráter ensiálico, provavelmente de platafoi*

ma tectonicamente ativa, como sugere Almeida(1977), ou de

aulacógeno, como propõem Costa e Inda(1982).

Essa hipótese, todavia, não explica o enquadra-

mento dos metabasitos de Serro no campo dos basaltos meso-

oceânicos(Fig. 5.27).

Como esses basitos estão cortando metassedimentos

típicos de plataforma, é impossível explicar seu posicio-

namento nesse ambiente geotectônico. E, pois, questionada a

validade do diagrama de Pearce et ai.(1977), quando aplica

do a rochas proterozóicas, uma vez que testado com basaltos

toleíticos da Bacia do Paranã(Rüegg, 1975)e rochas extrusi-

vas de o£iolitos(Coleman, 1977)ambos confirmaram sua valida^

de. Outra alternativa possível é a de que tenham ocorrido er

ros importantes de análise. No entanto há coerência entre

os resultados analíticos de Biondi(1979)eos atuais que foram

obtidos em laboratórios distintos. Uma terceira possibilid_a

de é a de que tenham ocorrido trocas metassomãticas signify

cativas que levaram ao falseamento dos resultados. A coerên

cia indicada pelos teores elevados de elementos de pouca

mobilidade, como o crorno, que também indicam afinidade mag-

ma ti ca oceânica, depõem contrariamente a esta ultima hipõte

se.

A sugestão de Biondi(1979)de que os metabasitos de

Serro se enriqueceram fortemente em MgO e CaO, explicaria

em parte o posicionamento dessas rochas no campo dos basal-

tos meso-oceânicos, visto que, uma vez feita a correção por

ele proposta, há um deslocamento no sentido dos campos dos

basaltos continentais e dos basaltos orogênicos. 0 seu en-
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quadramento em um outro tipo vai depender do total de FeO

ou MgO a ser corrigido. Todavia, para que essa esplicação se

ja válida, primeiro ê preciso comprovar e dimensionar as

trocas metassomãticas dessas rochas.

Não obstante os resultados petroquímicos, o autor

prefere acreditar nos dados de campo, que evidenciam am-

biente geotectônico continental para esses metabasitos.

5.2.5. Bauxitas e Depósitos Aluvionares

As bauxitas ocorrem em superfícies relativamente

inclinadas e elevadas(Alto da Lagoa), como resultado da al-

teração das rochas básicas sob clima tropical. Possuem cor

amarela com tons avermelhados e baixa densidade, havendo

toda uma gradaçãc para laterita, onde o teor de Al é baixo

e o de Fe é alto.

As características das bauxitas serão discutidas

no capítulo relativo as potencialidades minerais da área.

As aluviões ocupam faixas estreitas ao longo dos

principais cursos d'água. Dentre eles destacam-se o Rio do

Peixe, ribeirões Pedra Redonda, dos Porcos e das Pedras. Os

terraços ocorrem na parte média dos cursos(nos ribeirões) e

são constituídos de cascalho, areia e argila, os quais fo-

ram intensamente trabalhados para ouro na época colonial,mas

que ainda hoje se prestam ao garimpo.

5.3. Comentários sobre a Proposta da Variação Facioló-

gica Espin ^o-Minas

A essência do modelo adotado pelos defensores da

transição Espinhaço-Minas fundamenta-se na variação faciolõ

gica entre a seqüência com conglomerados diamantíferos(For-

mação Sopa-Brumadinho) - Fácies Diamantina - e a seqüência

de leste rica em itabiritos(Formação Cauê) - Fácies Itabi-

ra. & proposta de variação faciológica de Pflug e seguidores

é acoplada uma interpretação tectônica em um amplo dobramen

to em forma de "S", que ocorreria exatamente na área em que
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os conglomerados diamantíferos se transformariam em itabiri.

tos. Essa coincidência entre a proposta zona de transição e

a região de maior alteração de rumo das estruturas regio-

nais, constitui-se em fato marcante e na essência da problema

tica geológica da região. Em assim sendo, a aceitação ou re

jeição do modelo faciolõgico/tectônico defendido pelos geó-

logos alemães passa, necessariamente, por evidências de or-

dem estratigráfica e tectônica.

Evidências Estratigráficas e Sedimentares

Dentre as evidências estratigráficas e sedimenta-

res fundamentais para se comprovar ou não a variação facio-

lógica, destacam-se aquelas relativas às formações Sopa-Bru

madinho e Cauê, especificamente aos respectivos níveis con-

glomeráticos e itabiríticos.

Para o autor, existem diferenças importantes en-

tre os níveis ferruginosos intercalados na Formação Sopa-

Brumadinho e aqueles da Formação-Cauê.

Na Formação Sopa-Brumadinho, ocorrem três tipos

de estratos ferruginosos: níveis sinsedimentares de hemati-

ta com ou sem intercalações quartzosas; estratos de quartzi_

to ferruginoso e seixos de itabiritos.

Na Formação Cauê, constatou-se a existência de i-

tabiritos verdadeiros de dois tipos: fácies oxido e fãcies

carbonatado.

Existem importantes diferenças, tanto composicio-

nais, estruturais, como genéticas entre as referidas concen

trações ferruginosas, sendo que, verdadeiros itabiritos(com

silica quimogênica), só ocorrem no Supergrupo Minas.

Os níveis sinsedimentares de hematita(brecha sin-

sedimentar)do Grupo Espinhaço, cujo afloramento mais carac-

terístico é aquele do PS-170(SE de Presidente Kubitschek ,fi

guras 4.1 e 4.2), não exibem intercalações de silica quimi-

camente precipitada, não se constituindo assim em itabiri-

tos propriamente ditos. E comum, porém, nos níveis sinsedi-
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mentares desta formação, intercalações de quartzitos, por

vezes contendo seixos. 0 exame microscópio desses níveis mo£

tra serem nitidamente detríticos, com grinulos subarredondci

dos de quartzo envoltos por matriz ferruginosa.

Embora níveis sinsedimentares de hematita sejam

mais abundantes na região em estudo do que nas áreas a nor-

te(região de Diamantina), apresentam-se mesmo na área da

pretensa variação faciolôgica e a poucos quilômetros dos i-

tabiritos da Formação Cauê, em raros locais e em dimensões ex

tremamente modestas, raramente ultrapassando a poucas deze-

nas de centímetros. Fato notório é que, mesmo nessa região,

tais camadas estão sempre associadas a conglomerados, o que

pode ser observado na região de Rancho Novo(SW da área), on

de os conglomerados Sopa-Brumadinho situam-se a menos de um

quilômetro dos itabiritos(fácies carbonato)da Fazenda Tan

que. estes pertencentes ã Formação Cauê. Separa-os, na in

terpretação do autor, importante falha de cavalgamento, que

joga a Formação Cauê sobre a Formação Sopa-Brumadinho. Ass£

ciado aos itabiritos da Fazenda Tanque, porém, não ocorre

um nível ou seixo siquer de conglomerado.

Quartzitos ferruginosos são também freqüentes na

Formação Sopa-Brumadinho. Tratam-se de quartzo nitidamente

detrítico, por vezes grosseiros, com matriz rica em oxido de

ferro. 0 exame microscópico desses quartzitos evidencia sua

natureza detrítica(Fig. 5.28). Tais quartzitos ferruginosos

não podem ser, em absoluto, confundidos com os itabiritos

do Supergrupo Minas, ocorrendo também nas unidades desse Su

pergrupo aflorante na região.

Seixos de itabirito ocorrem com certa freqüência

nos conglomerados e microconglomerados da Formação Sopa-Bru

madinho. Exibem-se em dimensões decimétricas ou mesmo em ma

tacões angulosos com estrutura bandada, características ni-

tidamente contrastante com a matriz fina, não ferruginosa,en

volvente(Fig. 5.29). Tais seixos representam produto de ero

são e retrabalhamento do Supergrupo Minas, constituindo-se
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Fig. 5.28. Microfoto de quartzito ferruginoso evidenciando

sua natureza detritíca (grãos arredondados de

quartzo cimentados por oxido de ferro). N//,14x.

Formação Sopa-Brumadinho. PS-503.

Fig. 5.29. Grande seixo de itabirito do Supergrupo Minas,

encrustrado em um quartzito microconclomerático

da Formação Sopa. Serra do Veado, PS-214.
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assim em evidência de que as camadas que os contém são mais

jovens do que os itabiritos do Minas, que na ocasião, além

de consolidadas, estavam soerguidas e sofrendo erosão.

Parece ocorrer, nos conclomgerados Sopa-Brumadinho

da região, um aumento na quantidade de seixos de itabirito

de norte para sul. Este fato possivelmente guarda relação

com a presença cada vez mais acentuada de itabiritos da For

mação Cauê ao sul do paralelo 1893O'S, do qual os seixos se

riam provenientes.

Associados aos metaconglomerados da Formação Sopa

Brumadinho, intercalam-se as vezes vários níveis de meta-

brecha(Fig. 4.1), que segundo Pflug(1965), Hoppe(1978)e Pa-

ternoster(1979), teriam sido o resultado do retrabalhamento

sinsedimentar de itabiritos. De fato, esses horizontes são

muito ricos em ferro, e devem ter tido mesmo uma origem quí

mica, mas em nenhum ponto do Espinhaço na área em estudo e

adjacências se encontrou um itabirito típico, segundo a de-

nominação de Dorr e Barbosa(1963). Representam, no entender

do presente autor, uma nova fase de deposição química de

ferro(sem intercalações de ch&U)durante a sedimentação da

Formação Sopa-Brumadinho, favorecida pela abundância de fei-

ro herdado dos itabiritos Minas, então situados nas áreas

fontes da sedimentação, em intemperismo e erosão.

Os itabiritos da Formação Cauê são,a seu turno,ni

tidamente quimogênicos. Aqueles do fácies carbonato cuja

principal ocorrência estudada situa-se na Fazenda Tanque, a

presentam característico bandamento rítmico,com intercala-

ções de níveis carbonatados contendo ankerita, rodocrosita e

dolomita(Fig. 5.11)e níveis de hematita e silica finamente

recristalizada. Além da presença de carbonatos, do aspecto

rítmico e do seu caráter friável, caracteriza tais itabiri-

tos a presença de õxidos de manganês resultantes do intempe

rismo. Tais características tornam estes itabiritos de fá-

cil identificação. Nesse sentido, constituem-se num sólido

argumento contrário ã transição Espinhaço - Minas a não i-
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dentificação, até o momento, de um afloramento siquer des-

tes itabiritos na Formação Sopa-Brumadinho, não obstante(co

mo já ressaltado), ocorrem a menos de um quilômetro dos con

glomerados Sopa, na região de Rancho Novo. A espessura des-

ses itabiritos, com mais de uma dezena de metros,em si,cons-

titue-se numa substancial desproporção com relação aos fi-

nos níveis ferruginosos encontrados nos conglomerados vizi-

nhos da Formação Sopa-Brumadinho.

Os itabiritos da fãcies oxido da Formação Cauê, o

correm tanto em finas camadas(Serra das Pedras)bem como em

pacotes de várias dezenas de metros de espessura(Espigão dos

Alves e Itapanhoacanga, respectivamente a norte e a sul da

área estudada). Mostram nítida intercalação ritmica de cheAt

finamente recristalizado, característicos de sedimentação

química.

A análise microscópica desses níveis de chznX. fi-

namente recristalizado por metamprfismo mostra-os destituí-

dos de cimento ferruginoso e de fragmentos maiores de natu

reza . detrítica. Ressalta-se, também, que não foi

encontrado nenhum seixo ou qualquer material detrítico asso

ciado a esses itabiritos. Suas características sedimentares

indicam terem se formado por precipitação química, em am-

biente relativamente profundo, de águas calmas, onde o apor-

te de material continental foi nulo. Tais características e

ambiente contrastam francamente com aquelas da Formação So-

pa-Brumadinho, apesar de ocorrerem separados por poucos qui

lômetros de distância, o que depõe contrariamente ã variação

faciológica proposta. Observa-se também que, entre essas o-

corrências, não se constatou outros depósitos com caracterís

ticas intermediárias que pudessem evidenciar a transição.

Por outro lado, torna-se extremamente difícil de

explicar o aparecimento dos itabiritos situados ao norte da

cidade de Serro através do modelo tectônico/faciológico de

Pflug e colaboradores.

A brusca interrupção dos conglomerados diamantífe
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ros Sopa-Brumadinho na região em que as camadas mudam brus-

camente de direção E-W para N-S, e a não ocorrência desses

conglomerados a leste dessa região,constitui-se num dos pon

tos de maior fraqueza da hipótese de variação faciolõgica.

Tal interrupção faz-se,na interpretação do autor, em vista

de importante falha de cavalgamento aí existente.

Além dessas e de outras nítidas incompatibilida-

des estratigráfico-sedimentares entre as formações Sopa-Bru

madinho e Cauê, outras evidências de menor significado de-

põem também contrariamente ã hipótese de transição em deba-

te. Destaque deve ser dado às intrusivas (soleiras )básicas ex

tremamente abundantes no Grupo Espinhaço na porção noroeste

da área, que ocorrem, no Supergrupo Minas, apenas como di-

ques. Segundo Marini(cora. verbal), tal fato seria facilmen-

te explicável com a aceitação de que tais intrusões tenham

ocorrido anteriormente ao dobramento do Grupo Espinhaço.Ne£

tas condições, a exemplo do que ocorre com as soleiras dia-

básicas cretácicas intrusivas nos estratos sub-horizontais

da Bacia do Paraná, ter-se-iam formado soleiras semelhantes

no pacote superior, então não dobrado, dos sedimentos do

Grupo Espinhaço, e somente diques nas unidades dobradas in-

feriores.
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6. METANORFISMO

Com excessão do Embasamento Cristalino, que apre-

senta uma associação mineralôgica compatível com a fácies

metamórfica anfibolítico, as demais unidades da Quadrícula

de Mato Grosso foram afetadas apenas por metamorfismo da fá

cies xisto verde.

A Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro e o Supejr

grupo Minas indicam terem sido submetidas a condições de

pressão e temperatura algo mais elevadas do que aquelas que

atuaram sobre o Grupo Espinhaço.

6.1. Embasamento Cristalino

As rochas do Embasamento Cristalino, foram pouco

estudadas petrograficamente, não se tendo obtido elementos

suficientes para precisar o grau metamõrfico a que foram

submetidas. Seu enquadramento, apriorístico, na fácies anfi

bolito baseia-se apenas na presença de andesina ao lado de

biotita e quartzo, o que não constitui evidência conclusiva.

6.2. Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro

Nas rochas dessa unidade, condições de metamorfi£

mo da fácies xisto verde são bem evidenciadas através de pa

ragêneses observadas nos metapelitos e xistos magnesianos.As

principais associações minerais que ocorrem nas metaultrama

ficas, tais como:

clorita + talco • tremolita + serpentina

talco+ dolomita + clorita + epidoto + biotita

clorita + dolomita + tremolita + talco ± biotita,

são indicativas de metamorfismo do grau fraco de Winkler

(1977).

As paragêneses encontradas nos metassedimentos da

seqüência caracterizam também metamorfismo da fácies xisto

verde:

quartzo + albita + muscovita(fuchsita)
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quartzo + albita * epidoto + biotita,

epidoto + clorita + quartzo.

A presença de biotita na associação acima, permi-

te enquadrar o metamorfismo dessas rochas no intervalo de

temperatura médio do grau fraco, segundo Winkler(1977).

6.3. Supergrupo Minas

As rochas do Supergrupo Minas na região também a-

presentam metamorfismo de grau fraco, segundo o conceito de

Winkler(op. cit.). A composição original, sobretudo da For-

mação Moeda, não permitiu o desenvolvimento de paragêneses

características, já que ela é formada quase que esclusivamen

te por quartzitos. Os níveis mais pelíticos desta formação

desenvolveram, porém, xistosidade bem definida e paragêneses

características da fácies xisto verde, zona da granada:

quartzo + muscovita • magnetita,

sericita + quartzo + epidoto • clorita +

hematita + magnetita,

quartzo + muscovita + biotita + granada.

0 itabirito dolomítico, por sua vez, mostrou uma

associarão mineralõgica mais diversificada em função da com

posição química original ser algo mais complexa, mas apenas

confirmou a fácies xisto verde, conforme se vê pelas paragê

neses abaixo:

chmt (quartzo) + muscovita • biotita + dolomita/

rodocrosita,

dolomita/rodocrosita • talco + albita + clorita.

A presença de granada(almandina)parece indicar me-

tamorfismo algo mais elevado do que aquele que atingiu o

Grupo Espinhaço; o que também é sugerido pelos aspectos tex

turais e estruturais, característicos de xistos, registrados

somente em rochas do Supergrupo Minas.

6.4. Grupo Espinhaço

As rochas do Grupo Espinhaço mostram, por sua vez,
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metamorfismo fraco e caracterizável apenas através de estu

dos das intercalações de f i l i t o s ex i s t en te s nos imensos pa-

cotes de quartz i to , uma vez que os minerais quartzo + musco

v i t a , principais const i tuintes dos quartz i tos , são estáveis

numa ampla gama de temperatura e pressão. As associações

quartzo + s e r i c i t a + hematita, e quartzo • hematita + epido

to + c l o r i t a + magnetita, situam o metamorfismo sofrido pe-

las rochas do Grupo Espinhaço na fác i e s x i s t o verde. A cia-

ni ta , constantemente presente sobretudo nos quartz i tos , é

de origem d e t r í t i c a ou desenvolvida ao longo de fa lhas , não

sendo pois indicat iva de metamorfismo regional , e sim de d.i

namornetamorfismo.

6.5. Netabasitos

As transformações mineralogicas ocorridas nos meta-

basitos, já foram discutidas no capítulo 5, onde ficou cla-

ro que as paragêneses dessas rochas, como era de se esperar,en

quadram-se também na fãcies xisto verde. A transformação de

piroxênios e talvez olivina em anfibõliosfsobretudo em actî

nolita e raramente em tremolita), ao lado da albitização do

plagioclásio, com conseqüente formação de epidoto, bem como

da presença constante de clorita e de esporádicas lamelas

de biotita ladeando o anfibõlio, permitem atrituir-lhes «e-

tamorfismo correspondente ã zona albita-actinolita-clorita,

de Winkler(1977). A presença de oligoclãsio, ou mesmo ande-

sina, poderia supor condições de temperaturas mais eleva-

das, mas, conforme afirma Winkler(op. cit., p.126), a compo

sição do plagioclásio isoladamente, não constitui indicador

seguro do grau metamõrfico.

6.6. Conclusão quanto aos Eventos Metamorficos que A-

fetaram as Unidades da Area

A análise unicamente do metamorfismo exibido pelas

diferentes unidades aflorantes na área em apreço, pouco con

tribui para resolver as questões estratigráficas e de corre

lação entre elas, uma vez que as três unidades com importan
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te contribuição metassedimentar(Sequência Vulcano-Sedimen

tar de Serro, Supergrupo Minas e Grupo Espinhaço)mostram-se

metamorfisadas na fácies xisto verde. 0 baixo metamorfismo

sofrido pelas três unidades referidas e a conseqüente ine-

xistência de quebras metamórficas significativas, prejudi-

cam conclusões taxativas e definitivas a respeito das ida-

des relativas dos metamorfismos que as afetaram. A falta de

datações radiométricas adequadas, a seu turno, impediu o es-

tabelecimento das diferentes fases e/ou ciclos metamõrficos

que as atingiram.

Os dados geocronológicos existentes pouco contri-

buem. A inexistência de litologias apropriadas(ígneas ricas

em potássio)na região de Serro impede, com os métodos atual_

mente existentes no país, avançar-se nessa questão.

A partir de informações das paragêneses metamõrfi_

cas, pode-se concluir apenas, ainda que com certa temerida-

de, que os metassedimentos do Supergrupo Minas(com base na

identificação local de granada)sofreram um metamorfismo de

grau algo mais elevado que aquele que atingiu os metassedi-

mentos do Grupo Espinhaço. Tal metamorfismo registrado no

Supergrupo Minas possivelmente foi causado pelo evento Tran

samazônico. 0 Grupo Espinhaço teria sido metamorfisado so-

mente no Uruaçuano e/ou Brasiliano.

0 metamorfismo algo mais elevado localmente cons-

tatado nos metassedimentos Minas(xisto com grar.ada) .relati-

vamente àqueles do metapelitos e metabasitos do Espinhaço,

embora por si sõ não constitua argumento muito significati-

vo, quando somado às demais evidências, se adapta ao posicio

namento estratigrãfico do Supergrupo Minas sotoposto ao Gru

po Espinhaço.
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7. TECTONICA

7.1. Análise Tectônica Geral da Área

A Quadrícula de Mato Grosso mostra um padrão es-

trutural algo complexo. Tal complexidade é função não só da

natureza e origem dos esforços, mas também da variedade li-

tológica. Este fator salienta-se bem na área estudada, onde

o Grupo Espinhaço, constituído basicamente por quartzitos,

mostra predominância de tectônica rígida, enquanto que a Se

quência Vulcano-Sedimentar, formada principalmente por ul-

tramáficas, exibe maiores registros de tectônica plástica.

De uma macroanãlise tectônica geral da região de

Mago Grosso, ressalta-se de imediato a grande importância

das falhas inversas ou de empurrão, com vergência para oe,s

te, no arcabouço estrutural da região(Figs. 4.4 e 5.8). A-

presentam tais falhas direção geral norte-sul, traços sinuo

sos e mergulhos dos planos de falha de ângulos médios a bai_

xos, para leste. Ocorrem em número relativamente elevado, e

são responsáveis por cavalgamentos que jogam as unidades mais

antigas por sobre as mais jovens, originando tectônica de

escamas embricadas(Fig. 5.8). Constituem-se,assim, estas e£

truturas em elementos tectônicos de maior importância, vis-

to que explicam as bruscas rupturas de alinhamentos estrutu

rais e de tipos litológicos que ocorrem na área, sem cujo

perfeito entendimento não é possível realizar estudos estra

tigráficos e sedimentologicos válidos na região.

Dentre as falhas inversas e/ou de cavalgamentos de

maior significado geológico destacam-se aquelas que separam

escamas ou blocos constituídos por diferentes unidades geo-

lógicas: Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro, no leste da

área; Supergrupo Minas, no centro leste e Grupo Espinhaço

no oeste. Escamas menores, internas nas unidades menciona-

das, explicam juntamente com outros dobramentos as espessu-

ras aparentemente muito grandes das unidades geológicas a-

florantes na região.
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Dentre as falhas inversas, especial significado

possui aquela que separa o Supergrupo Minas do Grupo Espi-

nhaço (Falha de Mato Grosso), que nas porções sul e norte da

área, ao subdividir-se em duas, aprisiona metassedimentos

da Formação Sopa-Brumadinho em escamas, onde os estratos pos

suem direção paralela às falhas. A faixa de efeito cata-

clãstico desta falha, bem como a brusca ruptura de camadas

quartzíticas e conglomerãticas por ela causada, são especi-

almente visíveis nas vizinhanças da Capela Nossa Senhora

das Dores. Neste local, e para o sul, os estratos Sopa-Bru-

madinho, com direção local este-oeste(Fig. 7.1) são

bruscamente interrompidos pela falha, dando lugar, a leste,

a camadas com orientação norte-sul e merglho para leste(Fig.

4.4).

E possível que a falha de Mato Grosso tenha tido

uma componente direcional com movimento levõgiro. Tal hipó-

tese explicaria a importante inflexão(mega dtiaQ ) que se ob-

serva nos metassedimentos Sopa-Brumadinho na porção sudoes-

te da área. Nesta região as camadas que a nordeste possuem

direção norte-sul, mergulho leste, infletem para leste até

assumirem em alguns quilômetros direção este-oeste, mergu

lho norte, quando são rompidas pela Falha de Mato Grosso (Figs.

4.4 e 7.1). Resultam então, VÍÁ-CL-VÍÂ , separadas pela falha,

camadas com direção este-oeste, a oeste, e norte-sul, a lei»

te.

Paternoster(1979), ao desconsiderar a existência

da falha em apreço, interpreta na região um brusco dobramen

to das camadas, que considera pertencerem a um mesmo nível

estratigráfico(Fig. 4.5). 0 mesmo raciocínio foi, adotado por

Pflug(1965)e Pflug e Renger(1973)(Fig. 4.3), que tentam ex-

plicar o sunosto dobramento em "S" como resultante de varia

ções faciológicas aí existentes em seu entender(transição en

tre a fácies Diamantina e a fácies Itabira), que favorecerá

am o surgimento de um dobramento em leque em poucos quilôm£

tros. A identificação da Falha de Mato Grosso anula, a um
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Fig. 7 .1. Fotografia aérea pancromática (USAF, 1966). Es-

cala original 1:60.000, exibindo a inflexão da

Formação Sopa-Brumadinho a sudoeste de Mato Gros_

so.
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tempo, a estruturação em "S" e a variação faciológica con-

glomerado-itabirito. Por outro lado, explica as bruscas nu

danças estruturais, como também as incompatibilidades lito-

estratigráficas já discutidas anteriormente.

Na área de distribuição dos metassedimentos da

Formação Sopa-Brumadinho, no canto sudoeste da quadrícula.fo

ram interpretadas uma serie de pequenas escamas com raergu

lho para norte, que justificam as rupturas estruturais aí

visíveis, a aparente grande espessura da formação neste lo-

cal, assim como a presença de dobras fechadas (sublinhadas por

níveis conglomeraticos. Tais dobras, possivelmente representem

dnagò associadas a falhamentos de empurrão (Fig. 4.4), resul_

tantes de eventos precoces, relativamente ãs falhas com di-

reção norte-sul, que os interrompem.

A idade dos cavalgamentos é supostamente inferi-

da como brasiliana, visto que, no limite oeste da área de

distribuição do Grupo Espinhaço, .esta unidade cavalga, atra.

vés de estruturas semelhantes, por sobre os metassedimentos

proterozeicos superiores do Grupo Macaúbas.

No quadrante noroeste da quadrícula ocorre, mode-

lada sobre os quartzitos cia Formação Galho do Miguel, impor

tante estrutura sinclinal, com eixo caindo para norte-noro-

este, com características similares aos dobramentos suaves

comumente observados nos metassedimentos Espinhaço na região

de Diamantina. A porção central da referida sinclinal é ocu

pada por metabasitos, cujo contato se adapta perfeitamenteà

referida estrutura. As deformações verificadas no flaco le£

te da estrutura, junto à Falha de Mato Grosso, onde ocorrem

mergulhos paralelos ao plano da falha, envidenciam ser a

sinclinal de idade mais antiga do que os cavalgamentos com

vergência para oeste. Fato este que é também corroborado pe

Ia brusca interrupção da sinclinal pela referida falha, no

seu prolongamento norte.

Também na porção noroeste da área, afetando meta£

sedimentos e metabasitos Espinhaço, ocorrem falhas de gr a vi.
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dade con direções ortogonais entre si(norte-nordeste e oes-

te-noroeste). Tais falhas formaram-se posteriormente à for-

mação da sinclinal. Falhas possivelmente do mesmo sistema,o

correm também na porção sudeste da área, estas visivelmen-

te deslocando a falha de empurrão inferida que separa a Se-

qüência Vulcano-Sedimentar do Grupo Minas.

No contexto do Supergrupo Ninas, além das falhas

de cavalgamento já discutidas, foi possível cartografar-se,

no extremo norte da área, uma estrutura sinclinal inverti-

da, com flanço apertado e eixo caindo para norte.Tal estru-

tura, por seu caráter apertado,difere sobremaneira, daque

Ia já descrita na porção noroeste da área, modelada sobre

metassedimentos do Grupo Espinhaço. E, porém, perfeitamente

coerente com o estilo tectônico interno dos metassedimentos

Minas, observados em escala de afloramentos. Estes, como a-

quela, evidenciam uma tectônica mais enérgica para o Super-

grupo Minas, compatível com seu metamorfismo mais acentuado,

e constitui-se num elemento diferencial a mais entre as uni

dades Espinhaço-Minas.

Com estilo semelhante, porém com eixo mergulhante

para sul, foi cartografada, sob metassedimentos da Seqüên-

cia Vulcano-Sedimentar de Serro, no extremo sudeste da área,

ampla sinclinal sublinhada pelo contato ultramáfica-metasse

dimentos. Esta estrutura aparentemente foi redobrada por

sinclinal aberta com caimento para sudeste.

7.2. Análise Tectônica Interna das Diferentes Unidades

Todas as unidades precambrianas aflorantes na á-

rea, foram atingidas pelas últimas fases tectônicas(em espe

ciai pelos cavalgamentos e falhas associadas), que lhes fo-

ram comuns. Estas últimas fases superimpuseram-se aos even-

tos anteriores, em grande parte modificando-os, obliterando

os e dificultando suas análises. Não obstante foi possível

observar algumas feições e padrões estruturais característi

cos somente de cada uma das unidades. Dado a importância de^

ses elementos para diferenciar as unidades estratigráficas
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da região serão eles discutidos a seguir.

7.2.1. Eabasanento Cristalino

No embasamento Gnâissico, a única feição estrutu-

rai interna que se obteve, foi uma conspícua foliaçio, com

direção em torno de N1OE e mergulho para SE, formada às es-

pensas da orientação da biotita. A atitude dessa foliação é

concordante com a xistosidade principal do Grupo Espinhaço,

o que sugere origem cogenética para ambas. Ou seja, durante

o metamorfismo do Espinhaço, o Embasamento foi também afeta

do.

7.2.2. Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro

Na Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro, em espe

ciai nas rochas ultramáficas, poucas informações se obteve,

em decorrência do intenso intemperismo que sofreram e conse

quente carência de bons afloramentos. A Unidade Sedimentar,

por estar mais preservada e registrar melhor as estruturas

primárias, forneceu maiores elementos de análise, de sorte

que as informações contidas nos diagramas da figura 7.5 vie_

ram dos metassedimentos. Dos xistos verdes obteve-se apenas

medidas de xistosidade.

Conforme foi dito no tópico Análise Tectônica Ge-

ral da Área, a Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro apre_

senta dobras isoclinais com eixo norte-sul e vergência para

oeste(Figs. 7.2c e 7.2d). Esse dobramento desenvolveu pro£

minente xistosidade de plano axial, a qual está no diagrama

da figura 7.3c. Note-se a similaridade entre os diagramas

de xistosidade e de acamamento(Fig. 7.5a), refletindo xisto

sidade de plano axial de dobras deitadas.

Uma outra fase de dobramento, resultante de esfor

ços oblíquos, foi esporadicamente constatada. £ representa

da por dobras com plano axial N40-60W; 10-20SW. Ressalta-

se, entretanto, que esta fase não está bem impressa na se-

qüência, e que tem estilo e atitude praticamente coinciden-

te com a segunda fase de dobramento impressa sobre o Super-
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grupo Minas n% região, apenas com «erg»lho do plano axial

para quadrante oposto;é provável, pois, que ambas tenham sur

gido por efeito de um mesmo esforço tectõnico. Outra hipõte

se ê a da existência de esforços co-axiais não contemporâne

os.

0 evento tectõnico mais jovem, inerente i Unida-

de Sedimentar caracteriza-se por dobras apertadas em cujos

eixos formaram-se barras alongadas de quartzo {mt££tcn6J, como

são exemplos aquelas observadas nas "minas" de ouro da Za-

gaia. A forte lineação desenvolvida por seus eixos é de tal

sorte marcante, que na região das antigas "minas" de ouro

não foi possível a distinção do acamamento. Essa lineação

possui caimento entre 20» e 30» para S60*-70*E. Estas fei-

ções são mais evidentes e características junto às formações

ferríferas. Nas unidades mais quartzosas do topo da Unida-

de Sedimentar não foi observado o desenvolvimento de barras

de quartzo, mas somente uma proeminente lineação sublinha-

da por eixos de microdobras.

Como as medidas de acamamento tomadas nessa unida

de foram poucas e referem-se a uma área muito restrita, os

efeitos dessa última deformação não se fizeram sentir no

diagrama da figura 7.3a. Esse dobramento foi responsável pe

Io desenvolvimento de uma segunda xistosidade, oblíqua ã

primeira.

Nos xistos verdes foi constatada ainda localmen-

te a prsença de uma terceira xistosidade, possivelmente Te-

sultante de dobramentos superimpostos.

Ainda há registros também nessa seqüência das du-

as fases que afetaram o Grupo Espinhaço.

7.2.3. Supergrupo Ninas

As seções geológicas b, c e d da figura 7.2, mos-

tram o estilo geral de dobramento do Supergrupo Minas na re

gião de Serro.

Â semelhança da Seqüência Vulcano-Sedimentar, as
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rochas do Supergrupo Ninas também exibem uva fase isoclinal

COB eixo Meridiano e vergência para oeste. Este fato refle-

te-se nos diagranas da figura 7.4, nos quais também se de-

preende o paralelismo da xistosidade de plano axial com oaca

mamento. Os eixos desta fase de dobramentos podem ser obser

vados também na escala de mapas e nas aerofotos, através do

fechamento de estruturas apertadas.

Em alguns afloramentos, pode ser nitidamente con±

tatada a existência de, no mínimo, duas fases isoclinais nos

metassediaentos. Localmente, (Córrego Sumi dourei verifica-se do

bras com plano axial N40?-60»W/30*-40*NE, com eixos caindo

15«-20« para S50*-60»E.

0 Itabirito da Fazenda Tanque registra muito bem

uma das fases isoclinais(Fig. 7.6), porém só foram encontra

dos blocos alóctones não sendo possível determinar seus pa-

râmetros.

Além dos dobramentos próprios do Supergrupo de i-

dade Trasamazônica, há também registros provavelmente mais

jovens(Uruaçuanos e/ou Brasilianos). 0 primeiro desses é

freqüentemente visto em escala de afloramento impresso prin

cipalmente em quartzo xistos. A ele associam-se lineações

com caimento para leste.

No diagrama da figura 7.5 estão plotadas as linea

ções da segunda fase do Minas, correspondendo a eixos de mi_

crodobras com caimento médio de 359 para S659E, bem como as

lineações mais jovens supra mencionadas, cuja atitude média

é 20»E. Observa-se que essa última prepondera sobre a pri-

meira, mostrando a influência dos dobramentos (Uruaçuanos/Bra-

silianos) sobre as unidades inferiores.

Um segundo dobramento também característico dos

metassedimentos Espinhaço, acha-se impresso nas unidades in

feriores. £ constituído de dobras amplas e abertas que ondu

Iam os eixos dos dobramentos mais antigos.

7.2.4. Grupo Espinhaço
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Como já ressaltaram Schtfll e Fogaça(1979) , o esti_

Io tectônico geral do Grupo Espinhaço"consiste nuna sucessão

contínua de dobras assimétricas com eixo mergulhando para

N-NNE e derrotando vergência para W, com freqüentes falhamen

tos em escamas, principalmente na parte basal". 0 dobramen-

to citado pelos autores acima, corresponde a principal fase

de dobramento do Espinhaço, da qual resultaram dobras aber-

tas assimétricas, com plano axial voltado para leste(Fig.7.7).

A esta fase associa-se uma xistosidade cuja distinção

com o acamamento só é fácil quando vista no flanco de alto

mergulho, uma vez que no outro, xistosidade e aleitamento

são quase paralelos. Tais dobras ocorrem em escala macroscõ

pica(Fig. 7.7)e megascõpica. 0 Sinclinal de Pedra Redonda

deve corresponder a essa fase.

Vez por outra encontram-se também nos metassedimen

tos Espinhaço, dobras relativamente fechadas(Fig. 7.8). £

provável, porém, que tais dobras ocorram somente junto a fa

lhamentos.

Fig. 7.6. Dobras isoclinais em itabirito dolomítico, Forma-

ção Cauê. Fazenda Tanque, PS-73.
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Fig. 7.7. Dobras assimétricas da primeira fase de dobramen-

to em quartzito ferruginoso bandado da Formação '

Sopa Brumadinho. SW da área, PS-223.

Fig. 7.8. Quartzito da Formação Galho do Miguel com marcas

de ondas dobradas referente à 1? fase de dobra-

mento do Espinhaço . PS-157.
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Resultante de esforço direcionado de leste para

oeste e em função do comportamento rígido dos espessos paço

tes de quartzito, é* freqüente o desenvolvimento de falhas

inversas junto ã crista das dobras (d/iag-fotdi)geradas nessa

fase, que evidenciam terem se originado "alhas e dobras por

um mesmo esforço. Em conseqüência desta ruptura, só local-

mente constata-se o flanco de alto mergulho voltado para les

te. Por esta razão, as lineações nele contidas e que são

perpendiculares ao eixo dessas dobras, consequentemente te-

rão caimento para leste. Os diagramas da figura 7.9 confir

mam a estruturação acima discutida, tanto para as lineações

quanto para o acamamento.

Um segundo esforço, praticamente ortogonal ao pri

meiro, foi responsável pelo aparecimento de dobras abertas,

razão pela qual o eixo da primeira fase apresenta caimento

para quadrantes opostos, e não somente para N-NNE, conforme

Schífll e Fogaça(1979).

Outra variação na atitude das camadas observada no

campo e que reflete nos diagramas, ê a inflexão das camadas

da Formação Sopa-Brumadinho de norte-sul para leste-oeste a

sudoeste de Mato Grosso.

Na área em apreço, há impresso sobre todos os me-

tassedimentos, em particular os do Espinhaço, uma proeminen

te lineação que se assemelha ã estrias de deslizamento fle-

xural. Não são penetrativas e, ao que parece, possuem senti_

do de caimento perpendicular ao eixo das dobras que lhe orî

ginaram. Possuem caimento tanto para leste quanto para oes_

te, mas pelas razões já expostas, a concentração máxima é

para leste(Figs. 7.9c e 7.9d). Tais lineações devem ter

surgido por ocasião da primeira fase de dobramentos que af£

tou as rochas do Grupo Espinhaço, uma vez que a segunda não

teria sido suficiente para gerá-las.

7.2.5. Contribuição das Estruturas Tectônicas Menores na

Caracterização das Diferentes Unidades Precambria

nas.
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Entre a Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro e o

Supergrupo Minas não foram percebidas diferenças tectôni-

cas significativas. Três são as possíveis explicações ao fa

to: em virtude das fases de deformação que afetaram o Minas

(Transamazonicas?)terem sido suficientemente fortes parama£

carar aquelas mais antigas que teriam eventualmente se for-

mado na seqüência inferior; porque ambas as fases tiveram

esforços co-axiais; ou ainda por terem sido afetadas pelas

mesmas ? únicas fases de dobramento, neste caso Transamazo-

nicas somente.

Chama a atenção o fato de ambas as unidades possu

irem, pelo menos uma fase insoclinal cujos esforços originá-

rios, ao que parece, foram comuns. Há também uma segunda di.

reção preferencial de dobramento na Seqüência Vulcano-Sedi-

mentar cujo plano axial(N40*-60*W/109-20»SW)é quase coinci-

dente com a segunda fase observada no Supergrupo Minas(N40^

60*W/30*-40'NE), apenas podendo estar redobrado.

Por outro lado, o terceiro dobramento identifica-

do na Seqüência Vulcano-Sedimentar(dobras apertadas)não foi

constatado no Minas. Este dobramento deforma, ao que parece,

a primeira fase isoclinal da seqüência.

Dada a complexidade e a multiplicidade de even-

tos tectônicos que ocorreram na área, ao pequeno número de

afloramentos encontrados, propícios ã análise estrutural,não

foi possível uma melhor caracterização dos esforços e fases

de deformação que atuaram sobre as seqüências em discussão.

Por outro lado, as diferenças tectônicas entre essas duas

unidades e o Grupo Espinhaço são consideráveis, a saber: a)

não há no Grupo Espinhaço, pelo menos na região estudada

(mesmo nas camadas de filito)dobramentos holomôficos em iso

clinais apertados, característico nas seqüências inferio-

res; b)nos metamorfitos Espinhaço identificou-se somente

uma xistosidade insipiente, enquanto que nas unidades infe-

riores (Minas e Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro)const£

tou-se a presença de no mínimo duas xistosidades bem eviden

tes.
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Em vista do exposto, ê provável, embora não nece£

sário, que as diferenças de estilo e grau de deformação exi_

bidos, em especial pelos metassedimentos do Grupo Espinhaço,

relativamente às demais unidades, devam-se ao fato deste úl

timo ter-se depositado sobre o Supergrupo Minas, já então

deformado.
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8. POTENCIALIDADE MINERAL DA ÁREA

Como objetivo complementar desta dissertação será

abordada a seguir a potencialidade Mineral da área estudada.

Inicialmente será feita uma análise global, com breve apre

ciação de cada uma das unidades aflorantes na Quadrícula de

Nato Grosso, passando-se a seguir ao estudo mais detalhado

da Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro, escolhida como sub

tema da tese. Desta procurar-se-á discutir aspectos relati^

vos ao seu enquadramento dentro dos diferentes tipos de corn-

ai exos ultrabásicos à suas potencialidades econômicas, bem

•»mo ãs características das mineralizações associadas.

8.1. Análise Geral

No mapa previsional da potencialidade econômica da

Quadrícula de Mato Grosso(Fig. 8.1), foram individualizadas

as unidades litoestratigráficas e suas respectivas potência

lidades em bens minerais. Quase todas as unidades afloran-

tes na área são potencialmente favoráveis a algum tipo de

bem mineral, com excessão do Embasamento Cristalino e da

Formação Galho do Miguel, não obstante haver nessa última

esporádica extração de quartzo. As potencialidades em recur

sos minerais das diferentes unidades aflorantes na área são:

a - Urânio na Formação Moeda

A Formação Moeda ê indicada com potencialidade pa

ra urânio pelo fato deste ocoTrer no âmbito da formação na

região do Quadrilátero Ferrífero, não obstante não se ter

constatado indício direto algum deste metal na área em enfo

que.

Dado o fato de que as ocorrências de urânio só

muito excepcionalmente são detectadas sem o auxílio de tra-

balhos regionais de aerocintilometria capazes de captar ano

malias locais, recomenda-se que, na primeira oportunidade,se

jam realizados levantamentos aerogeofísicos com este objeti_

vo, já que a Formação Moeda é portadora na área de vários
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níveis de conglomerados.

b- Ferro e Manganês na Formação Cauê

A Formação Cauê, na área, é constituída quase que

exclusivamente por itabiritos. As ocorrências são, porém,

muito pequenas, alem de apresentarem baixo teor de Fe.O-. A

maior delas é o itabirito dolomítico da Fazenda Tanque, que

possui, inclusive, uma pequena percentagem em manganês (-3.01)

na rocha. Em decorrência do intemperismo, a alteração do

carbonato de manganês dá origem a crostas superficiais ri-

cas em pirolusita. Embora as ocorrências de manganês super-

gênico encontrados sejam pouco espessas e sem significado e

conomico, é possível que tenham se formado localmente peque

nos depósitos superficiais exploráveis.

c - Diamante e Ouro na Formação Sopa-Brumadinho

A formação Sopa-Brumadinho ê potencial para dia-

mante e ouro. 0 diamante é explorado de longa data em seus

metaconglomerados. Assim, as possantes lentes de metaconglo

merados polimíticos que ocorrem no lado oeste da Quadrícu-

ls, são altamente potenciais para este mineral.

0 ouro deve ocorrer nos mesmos metaconclomerados,

como também concentrado nos veios de quartzo.

Na Serra do Veado foram realizados grandes desmon

tes de veio de quartzo resultantes da exploração de ouro no

século passado. Também as aluviões procedentes dessa área

foram exaustivamente "lavadas" na mesma época, o que atesta

a potencialidade de ouro na unidade.

Quanto ao diamante, vem sendo explorado imediata-

mente a oeste da área, junto âs nascentes do Rio Paraúna,

bem como em quase todo o Espinhaço, por onde ocorrem os me-

taconglomerados. £, pois, altamente provável que os metacon

glomerados Sopa-Brumadinho aflorantes na Quadrícula de Ma-

to Grosso estejam também mineralizados. Entretanto, a ausên

cia de grandes alúvios ou colúvios decorrentes da decompo-

sição dos metaconglomerados é, no momento, fator que impede



106

a exploração de diamante na área, uaa vez que são extremanen

te consistentes sendo impraticável o seu desmonte nas condi_

ções atuais de exploração. Mas, como se trata de grandes

lentes ou mesmo amplas camadas, dependendo do teor de dia-

mante, do emprego de equipamentos especiais de mineração e

da evolução do mercado, pode ser que no futuro se viabilize

economicamente a exploração dos metaconglomerados não decom

postos.

d - Bauxita Associada aos Netabasitos

0 interesse mínero-econômico dos metabasitos está

voltado para a bauxita resultante de sua alteração,não ten-

do sido constatado até o momento outro bem mineral associa-

do a essas rochas.

Os diques e &-UI& de rochas básicas, descritos no

tópico 5.2.4.3, como resultado da ação de clima tropical,ca

racterizado por estações secas e chuvosas alterandas, origi_

naram pela lixiviação diferencial dos elementos formadores

da rocha, concentrações residuais de Al^O.. Como resultado,o

Distrito de Serro é hoje detentor das maiores reservas de

bauxita que se tem conhecimento em Minas Gerais.

Não obstante, o alto teor em ferro apresentado por

estas bauxitas, fez com que tais depósitos fossem relega-

dos a planos futuros, quem sabe à espera de novos processos

de beneficiamento, ou mesmo da exaustão das reservas atual-

mente em exploração.

A descoberta da bauxita na região verificou-se na

década de sessenta. Nessa mesma década, as ocorrências fo-

ram pesquisadas pelo DNPM(Alves, 1966 e 1967), que cubou

dez ocorrências totalizando cerca de 27.360.000 toneladas

de minério com teores em A12O3 acima de 33*. Os dados numé-

ricos a respeito da cubagem, para cada área, constam na ta-

bela 8.1. Dentre as dez áreas constantes da tabela supra ci_

tada, as quatro primeiras(Lagoa, Fumai, Boa Vista e Pedra A

guda), localizam-se na Quadrícula de Mato Grosso e abrangem

cerca de 901 das reservas. Essas quatro ocorrências estão
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assinaladas no mapa da figura 8.1, sendo que as duas maio-

res (Alto da Lagoa e Fumai), foram individualizadas no mapa

geológico anexo.

EEPOSITO N« EE METRAGBí BAUXITA TIPO BAUXITA TIPO
POÇOS (m) A* (ton) B*(ton)

Lagoa
Fumai

Boa Vista

Pedra Aguda

José dos Reis

Monjolos

Valdete

Alírio

Serra do Toroaz

Campo Redondo

131
117

41

36

19

20

5

6

8

7

915.50

904,50

214.00

294.00

136,00

194,00

49,00

58,00

65,00

58,00

7.025.000
6.132.500

-

672.000

75.000

135.000

60.000

180.000

345.000

125.000

4.702.500
4.325.000

800.000

725.000

300.000

215.000

75.000

285.000

135.000

60.000

T O T A L 390 2.886,00 15.747.500 11.612.500

Tabela 8.1. Serviços efetuados e reservas de bau

xita do Espinhaço Meridional,(segun-

do Alves, 1967).

* Tipo A = A12O3> 331 e SiO2 < 51

* Tipo B = A12O3> 33* e Si02 entre 5 a 10%

Classificação segundo Alves(1967)

Há toda uma gradação entre bauxita e laterita sen

so estricto, que é feita através de solo classificável como

laterita aluminosa(Grossi Sad e Vaz de Melo(1969)). Para se

ter uma idéia das variações composicionais, foi plotado na

tabela 8.2 o resultado de 8 análises de solos lateríticos

da área,onde é possível observar-se a ampla gama de teores

de Fe2O3, Al2Oj e SiO2. As amostras número 1 e 2,com altos

teores em SiO- e Fe2O, e baixos teores em Al 20j, foram classi-

ficadas como canga. As amostras número 3, 4, 5 e 6, com teo

res menores de SiO2, e teores médios e equivalentes de
A*2°3 e Fe2°3* * o r a m classificadas como lateritas; e, final̂

mente, as de número 7 e 8 com teores muito baixos em SiO2 e
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elevados(>55l)de AI7O3, foran enquadradas como bauxitas. Co

no pode ser observado, tratam-se, porém, de bauxitas ferrugî

nosas,vez que apresentam teores de Fe^O, da ordem de 6 a

COMPONENTES

SiO2

A12°3
Fe2°3
TiO2

P

PF

1

31,80

4,72

62,36

-

0,02

0,90

2

43,10

0,37

53,33

-

0,05

3,00

3

16,65

34,68

23,78

2,47

-

22,25

4

10,55

35,22

27,76

4,42

-

27,76

5+

-

38,77

49,65

*

-

-

6+

-

39,58

46,42

*

0,10

-

7

1,00

55,60

11,10

-

-

24,60

8

1,70

60,70

6,10

-

-

30,50

Tabela 8.2: Análises químicas de materiais super-

ficiais do Distrito de Serro(Segundo

Grossi Sad e Vaz do Melo, 1969).

1. Canga - Pico São Reynaldo. >zenda Céu Aberto.

2. Canga - Pico São Romão. Faz Ia Céu Aberto.
l i

3. Laterita vermelha - Pedra R: •• unda.

4. Laterita vermelha - Mirante.

5. Laterita vermelha - Fumai.

6. Laterita vermelha - Fumai.

7. Bauxita vermelha - Fazenda do Gentio.

8. Bauxita amarela - Fazenda de Gentio.

+ Análise deste trabalho.
* Não determinado

e - Platina e Ouro nas Aluviões

Nas aluviões dos arredores de Serro é freqüente

a presença de platina e ouro, que são extraídos esporadica-

mente por atividade garimpeira.

A origem da platina, à primeira vista, é logo a-

tribuída as ultramáficas da Seqüência Vulcano-Sedimentar de
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Serro, en decorrência de rochas ultramáficas seres as hos-

pedeiras típicas deste metal. No entanto, Uhlein(co«. ver-

bal) , afirma ter sido lavrada aluvião contendo platina em

drenagem que corta somente metamorfitos do Grupo Espinhaço,

fato que sugere a sua presença detrítica nestas rochas. £

preciso fazer-se estudo mais detalhado para detectar com ab

soluta certeza a rocha fonte da platina. Enquanto isso, re±

saltam-se as ultramáficas como fontes primárias mais prováveis

e, consequentemente, as aluviões provenientes destas co-

mo de maior potencialidade.

Não só as aluviões procedentes da Formação Sopa-

Brumadinho são potenciais para ouro, mas sobretudo aquelas

provenientes da Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro.Estas

últimas também foram ambiciosamente "lavadas" desde o sécu-

lo XVIII, mas hoje apenas alguns garimpeiros, esporadicamen

te "lavam"-nas, retirando quase sempre um ouro muito fino.

Esse ouro seria proveniente das ultramâficas e

dos metassedimentos, colocando as aluviões de procedência da

primeira como as mais promissoras da área. A maior dificul-

dade seria encontrar depósitos aluvionares virgens, uma vez

que a maioria já foi lavrado.

8.2. Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro e MineraH

zações Associadas.

Constitui-se a seqüência em epígrafe na unida-

de mais promissora da área em estudo, razão pela qual foi

selecionada para estudos algo mais aprofundados, sobre suas

potencialidades e ocorrências minerais.

Com vistas a permitir previsões quanto ã existên

cia de depósitos minerais usualmente característicos dos di_

ferentes tipos de maciços básico-ultrabãsicos(alpino/ofioli_

to, estratiforme diferenciado ou ĝ ecnatone faett), e assim me-

lhor orientar futuros trabalhos de prospecçâo na seqüência,

procurar-se-á, inicialmente, estabelecer a que tipo de com

plexo básico ultrabásico ela pertence.
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t.2.1. Caracterização e Classificação da Seqüência Vulca

no-Sedimentar de Serro

Visando enquadrar as ultrabásicas de Serro nua

dos três grandes grupos genéticos de complexos básico-ultra

básicos conhecidos, serão discutidos, a seguir, resultados

petroquímicos dessas Tochas e estudos de microssonda reali-

zados nas cromitas a elas associadas.

8.2.1.1. Petroquímica das Rochas Ultrabásicas de Serro

As rochas ultrabásicas de Serro ocupam toda a par

te leste da Quadrícula de Nato Grosso e adjacências,ocorren

do, praticamente todas, transformadas em xistos verdes. A-

pesar do metamorfismo não ter gerado minerais de alta tempe

ratura e pressão, foi suficiente para mudar a mineralogia

original quase que por completo, tendo sido, até mesmo a

cromita, parcialmente modificada. Os efeitos metamórficos e

metassomaticos, associados ao intemperismo, foram portanto,

responsáveis por profundas modificações químicas e nineraló

gicas, de tal sorte que dificilmente se reconhece tipos pe-

trográficos originais, razão pela qual essas rochas são,mui

tas vezes, designadas de xistos magnesianos, ou simplesmen-

te de "xistos verdes".

Nttabela 8.3 estão plotados os resultados quími-

cos e a Norma CIPW de oito amostras de metaultramafitos de

Serro. Fez-se o estudo petrográfico de todas as amostras,

onde pode ser notado efeitos superficiais de intemperismo ,

responsáveis, juntamente com o metamorfismo(metassomatismo),

pelos resultados químicos incoerentes que se observa no re-

ferido quadro. Tentou-se assim mesmo, trabalhar com esses

dados, procurando a caracterização química das rochas e cias

sificã-las quanto ã filiação genética. Não obstante, essa

tentativa foi em vão, uma vez que certos valores distoam com

pletamente(como por exemplo CaO, Al^O^ e MgO), frustrando

qualquer possibilidade de utilizar tais dados em diagramas

comumente usados para discriminação entre vários tipos de

magmas.
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SÍ02
TÍ02
M2O3
Fe2Ü3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O

K2O
P2O5
P . F .
Ni
Cr
Co
Total

AU-30C
30,13
0,32

18,85
2.73

12,74
*

24.13
0,18
0.04
0.04
0.04

11,13
375

185
80

100,33

AU-632
30,68

2,52
17,65
2.17

10,13
•

24,88
0,18
- -
-

0,12
10,71

316
291
121
99,04

AU-795
30,16
1,68

14,65
2,93

13,71
*

24,15
1,19

-
-

0,55
10,56

250

270
85
99,58

PS-08
34,93
1,10

14,65
3,08

14,40
*

22,53
0,18

-
-

0,11
9,20

130

25
75

100,18

PS-26
29,20.
2,72

15,90
2,39

11,17
0,13

26,62
0,5Q
-

0,14
0,30

10,44
220

145
80
99,51

PS-366
30,71

1,24
16,93

2,77
12,93

*
24.85

0,35
-
-

0,43
10,48

335
825
80

100,69

PS-406
28,88
1,39

17,53
2,54

11,87
*

25,78
0,18

-
-

0,16
10,75

Z95
390
80
99,08

PS-434
32,05
2,70

13,21
4,93

23,07
*

16,70
0,70

-
-

0,46
6,96

90
30
70
100,78

C N O R M A C I P W )

Ab
An
Fo
Fa
En
Fs
AP
11
c»
Mfjt
Total

0,24
0,34
0,63

29,49
11,15
18,01
16,18
0,09
0,61

18.51
3.96

89,21

-
-
0,12

24,75
5,57

26,64
5,44
0,28
4,79

17.61
3,15

88,35

-
-

2,35
29,81
10,91
17,61
5,85
1,28
3,19

13.79
4,25

89,04

-
-
0,18

15,83
6.86

33,52
13,19
0,26
2.09

14.58
4,47

90,98

0,83
-

0,54
35.71
8,48

15,33
3,30
0.70
5,17

15.55
3,47

89,08

-
-
-

27,82
9,61

22,19
6,96
1,00
2,36

17,31
4,02

9.1,27

-
-
-

33,79
10,09
15,98
4,33
0,37
2.64

17,58
3,68

88,46

-
-

0,50
12,24
10,97
24,12
19,62
1,07
5,13

13.03
7,15

93,83

Tabela 8.3. Resultados analíticos e Norma CIPW de rochas ultra-

máficas de Serro.

Amostras de prefixo AU= Quadricula de Serro e prefi-

xo PS= Quadricula de Mato Grosso

Os õxidos foram dosados no Laboratório de Geoquímica

da UnB. Os elementos-traço foram determinados pela '

METAGO S/A.

Os resultados analíticos dos óxidos estão expressos

em % de peso e os de elementos-traço em ppm.

Todas as amostras são de Talco-clorita xisto.

* oxido não determinado.
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Conforme salientou Nilson(com. verbal), "os valo

res para Ca são completamente inconsistentes. Para rochas

com -25lMgO, deveriam estar na faixa de 4-8$ de CaO"; assim

"as rochas analisadas, ou sofreram remoção de Ca juntamente

com Na, K, etc, durante o metamorfismo(metassomatismo)ou en

contram-se altamente intemperizadas". £ possível que tenham

sofrido ambos os efeitos.

Da mesma forma, os teores de A12O3 são muito al-

tos em relação à percentagem de MgO ou razão FeO/(FeOt+MgO)

(Fig. 8.2). Tais teores são compatíveis para basaltos(com

MgO = 6-8%), ou basaltos picríticos(~15% de MgO), ou para

fUgh-aiumina bcuntti (com 16-18'* de Al2O,)e não para rochas ul-

trabásicas. Enfim, teores altos de A12O, são inconsistentes

com alto MgO e CaO muito baixo. Análises com 20-301 de MgO

geralmente correspondem a piroxenito, olivina piroxenito ou

peridotito.

De acordo com a classificação normativa, usando o

diagrama ternãrio 01, Opx e Cpx, três das amostras analisa-

das cairam dentro do campo dos olivina-ortopiroxenitas e cin

co dentro do campo dos harzburgito.

Pela Norma CIPW não hã clinopiroxênios, mas mesmo

que houvesse,estes poderiam conter entre 3-5% de A12O,, en-

quanto que ortopiroxênios contêm entre 1-3% de Al-0,. En-

tão como explicar teores de 12-18% de A12O3 nas rochas ana-

lisadas? Embora os teores altos nesse oxido sejam inexplicá

veis sob o ponto de sua origem,quanto à mineralogia atual

são coerentes. Em todas as rochas analisadas hã predomínio

de clorita sobre os demais minerais, e clorita contém entre

17 e 241 de A12O,. Mas, como a clorita deve ser o produto

metamórfico de olivina e opx é necessário que tenha ocorri-

do na rocha um enriquecimento diferencial de Al e perda de

Ca, Na e K, assim como uma lixiviação em silica. Essas trans_

formações provavelmente ocorreram durante o metamorfismo,

tendo sido realçadas com o intemperismo. Neste sentido, ob-

serva-se que os processos intempéricos atuantes na região,
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levaram a formação de bauxitas ferruginosas a partir dos ba

saltos toleíticos do Grupo Espinhaço, fenômeno este que, eŝ

sencialmente consistiu, também no enriquecimento em Al-O,

e na lixiviação da Ca, Na e K.

Segundo Nilsonfop. cit.) , "entre os elementos-tra

ço(Tab. 8.3 e Fig. 8.4), os teores de Co são normais para

rochas com -251 de MgO(Fig. 8.4a), porém Ni, e especialmen

te Cr, são muito baixos em relação a esse oxido. Ainda mais,

não se verifica colinearidade nas variações de Ni(Fig.8.4b)

ou Cr com relação a MgO. Assim sendo, ou as rochas não são

comagmáticas ou houve erTO analítico para Ni e Cr ou, alter

nativamente, para Mg".

Provavelmente ou foram utilizadas amostras inade-

quadas, ou ocorreram erros analíticos, uma vez que Grossi

Sad e Vaz de Melo(1969)obtiveram para 31 amostras de rochas

ultrabásicas dessa mesma seqüência, valores altos tanto pa

ra Ni(média = 2.721 ppm)quanto para Cr(média = 3.722 ppm).£

lamentável que na ocasião não tenha sido dosado MgO, o que

impede que se faça um paralelo com os dados atuais. Este pa

ralelo poderia talvez contribuir para esclarecer o signifi-

cado e magnitude dos efeitos intempéricos, visto que Grossi

Sad e Vaz de Melo(op. cit.)trabalharam com amostras mais

frescas, obtidas através de sondagem.

Considerando-se o fato do Ti ser um elemento rela

tivamente imóvel durante o metamorfismo, seus dados deve-

riam ser mais confiáveis e possuir maior significado. Consi_

derando-se ainda que komateitos são pobres em TiO2 (<l,0
9
o),que

toleítos têm entre 1-2'Í de TiO2 , e que as ultramáficas de

Serro apresentam teor médio de 1,71 de TiO2, estas enqua-

dram-se dentro da faixa de rochas de filiação toleítica.Mas,

por outro lado, quando esses dados são plotados em diagra-

mas(Figs. 8.3 e 8.4c), ressaltam-se as discrepâncias. No

gráfico TiO2 vs. SiO2(Fig. 8.3), o qual foi usado por Arndt

et ai.(1977)para contrastar a composição de lavas komateí-

ticas e toleíticas de Munro Township, os valores de TiO-das
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ultrabásicas de Serro são coerentes com aqueles de lavas to

leíticas de Munro, mas os teores de silica são muito baixos

e, apesar de afastados, aproximam-se mais do campo das la-

vas komateíticas. Já no gráfico TiO2 vs. MgO(Fig. 8.4c), as

rochas de Serro afastam-se de ambos os campos das séries de

lavas toleíticas e komateíticas de Munro Township e mesmo

de outras partes do mundo.

Na figura 8.3 observa-se que três amostras de Ser

ro possuem teor médio alto(2,6i)de TiO^. Nilson(op.cit.) ,as_

sociando a tendência das lavas ultramãficas de Serro em a-

presentarem teores elevados de Ti, juntamente com altos teo

res em P-Or(média = 0,27%), acredita na possibilidade des-

sas rochas terem filiação alcalina. Mas, se por um lado Ti

e P são favoráveis, por outro lado, sobretudo os ãlcalis

não correspondem, não obstante estes serem elementos facil-

mente mobilizãveis. Neste caso, tem-se que admitir perda de

Na, K e Ca e ganho de Mg.

Comentários

Em primeiro lugar, salienta-se que o número de

oito amostras é muito pequeno e que para a caracterização

química das rochas máficas e ultramãficas metamorfisadas,

como as de Serro, deve-se considerar elementos-traços de

baixa mobilidade, tais como Ti, Zr, Y, Nb, Co, Ni, Cr e

T.R., uma vez que certos elementos, dentre os quais os álea

lis Ca, Mg e FeO, são facilmente mobilizados quando da alte

ração da rocha.

Infelizmente não foi possível contar-se com dosa-

gens da maior parte dos elementos de baixa mobilidade. As-

sim sendo, através dos dados químicos disponíveis, não foi

possível chegar a uma conclusão quanto ã gênese das rochas

ultramãficas de Serro.

Se por um lado o elevado conteúdo de MgO(16,7 a

26,64), os altos teores de Ni e Cr, bem como os valores de

Co são coerentes com derrames de ambiente de gfie.eji&tone. b&ÍX,
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por outro, essa indicação é contrariada pelos altos valores

de TiO2, P?^5
 e ^*2^3 e e x t r e B a m e n t e baixos teores de CaO.

Em conclusão, os dados petroquímicos se contradi-

zem e não são conclusivos quanto ao ambiente tectônico das

ultramáficas de Serro.

Em função dos resultados insatisfatórios obtidos

a partir dos dados petroquímicos, foram feitas também análî

ses de microssonda da cromita associada aos serpentinitos,

procurando-se da mesma forma a caracterização petrogenéti-

ca das rochas ultrabasicaj de Serro.

8.2.1.2. A Cromita como Indicador Petrogenético

Considerações sobre o significado Petrogenético

da Cromita

Pelo fato da cromita geralmente coprecipitar-se com

olivina, de sua cristalização ter sido em muitos casos par£

lisada pela relação peritética com esta, levando ã formação

de um piroxênio(Irvine, 1967); e porque ela envolve cinco

componentes químicos(MgO, FeO, Fe-03, Cr2O, e Al-0-)no lu-

gar de três(MgO, FeO e Al-O^e se torna mais sensível à va

riações no magma mãe do que a maioria dos silicatos associa

dos, a cromita tem sido, nos últimos anos, muito usada como

indicador petrogenético, como observa Thayer(1970). Outro

aspecto salientado por esse autor é que, uma vez formada, a

cromita é muito mais estável quimicamente do que muitos si-

licatos, sobretudo em segregações maciças, onde se torna me

nos acessível ao reequilíbrio com silicatos pÕò-cumutuò. £

também um mineral difícil de ser hidrotermalmente alterado.

Como indicador petrogenético, a cromita tem sido

útil para diferenciar complexos estratiformes de peridoti-

tos "tipo-Alpino", uma vez que as fases componentes do espî

nélio cromífero guardam certas relações entre si, coerentes

com o tAznd de diferenciação magmática correspondente a ca-

da um desses tipos de complexos.

Irvine(1967), analisa os dados de cromitas dispo-



118

níveis sobre as instrusões estratiformes de Great Dyke, Bu-

shveld, Stillwater e Muskox, e dos periodotitos "tipo-Alpi-

no" e corpos ultramáficos zonados do sudeste do Alasca, con

cluindo que as cromitas das intrusões estratiformes refle-

tem uma apreciável variação na fugacidade de oxigênio, en-

quanto que os espinélios de peridotjtos "tipo-Alpino" pare

cem ter se formado em condições de mais baixa fugacidade de

oxigênio. Este fato torna-se mais claro quando a razão Fe /

(Cr + Al + Fe+3) vs. Mg/(Mg + Fe+2)é plotada em gráfico,

pois, neste caso os campos dos diferentes tipos de intru-

sões começam a se definir, uma vez que os complexos estratji

forme possuem maior razão de Fe /J)r + Al + Fe )e menor ra

zão de Mg/Mg + Fe+2 do que os peridotitos "tipo-Alpino". Ir

vine(op. cit,)acredita que a diferença no conteúdo de Fe2O,

entre espinélios de peridotitos "tipo-Alpino" e aqueles de

intrusões estratiformes representa um contraste entre o uni

forme e relativamente baixo estado de oxidação na crosta pro

funda ou manto inferior e a mais variável e geralmente mais

alta fugacidade de oxigênio nas rochas e fluidos dos ambi-

entes próximos â superfície, onde as intrusões estratifo£

mes se cristalizam.

Segundo Irvine (1967)-,outra característica do espi-

nélio de intrusões estratiformesé seu baixo teor de Al^O,,

quando comparado com aqueles existentes em ofiolitos e perí.

dotitos "nodulares" de rochas vulcânicas basálticas. Segun-

do o autor acima, a origem dessas variedades aluminosas é

um problema a resolver, porém, acredita-se que o fator mais

importante para sua formação seja a alta pressão reinante

nos sítios de cristalização de peridotitos "tipo-Alpino" e

peridotitos "nodulares".

Ainda quanto ao aspecto químico, Thayer(1970)cita

que o conteúdo de ferro total aumenta substancialmente com

o decréscimo de Cr-CU, em cromititos estratiformes, em con-

traste com conteúdo relativamente constante de ferro total

em cromititos podiformes. Thayerfop. cit.), salienta que em

cromitas ricas em cromo, o teor de Fe não é diagnóstico,mas
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em cronitas contendo menos de 45t de CrJO, a variação em um

grupo de amostras é muito importante para a caracterização

do tipo de intrusão, principalmente a reciprocidade entre

Cr~O, e Al^Oç em cromititos podiformes.

Quanto aos corpos ultramáficos Altukan Type as ra-

zões Mg/Fe*2,segundo Irvine(1967), são similares àquelas das

cromitas de Stillwater e mais altas do que nas intrusões de

Muskox e Bushveld, mas a feição mais importante de suas cro

mitas é seu conteúdo de Fe 20, extremamente alto, dando razões

de Fe*3/(Cr • Al • Fe+3)bem superiores àquelas encontradas

nas cromitas de intrusões estratiformes e peridotitos "Alpi.

nos". Desta forma, o espinélio cromífero pode ser útil tam-

bém para a caracterização desses corpos.

Irvine e Findlay(1972), baseados nas razões Cr/(Cr*

Al) vs. Mg/(Mg + Fe + 2)de espinélios cromíferos dos diferen

tes tipos de intrusões, mas sobretudo para as estratifor-

mes, peridotitos "Alpinos" e nõdulos peridotíticos de lavas

basálticas, elaboraram um grâfico(Fig. 8.6)onde o campo das

respectivas intrusões acima citadas ê individualizado.

0 espinélio cromífero, conforme Bliss e MacLean

(1975)e Evans e Frost(1975), é útil também na identificação

do grau(intensidade)metamórfico, ainda mais, em se tratando

de espinélio disseminado em serpentinito, como é o caso de

Serro, onde, embora a cromita chegue a formar concentrações

de até 601, está sempre associada ã clorita, talco e serpen

tina.

Significado Petrogenético das Cromitas de Serro

Cromitas nas ultramáficas de Serro ocorrem básica

mente em três locais(Fig. 5.2): na porção norte do corpo,

imediatamente a leste da cidade de Serro; ao sul da cidade

de Alvorada de Minas já quase no extremo sul do complexo: e

entre essas duas ocorrências,no lugar denominado Fazenda La

goa. Em vista do posicionamento similar no corpo é provável

que as três ocorrências façam parte de um mesmo horizonte.

Foram realizadas análises de microssonda em duas
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amostras de cro»ita(Tab. 8.4), ambas provenientes da ocor

rência da Fazenda Lagoa, tendo sido analisados dois grãos

da amostra PS-365 e três da PS-36Sa. Na primeira amostra ca

da grão foi analisado em três locais(da borda para o centro),

e na segunda, um no centro e outro sais próximo ã borda.Por

tanto, os resultados do tabela 8.4 referem-se a cinco grãos

de cromita e a doze leituras, análises estas suficientes pa

ra fornecer importantes informações sobre o quimismo das

cromitas e a intensidade do metamorfismo que as afetou.

Os resultados obtidos foram plotados em gráficos

(Figs. 8.S, 8.6 e 8.7), a fim de se observar uma possível

correlação genética das ultramãficas de Serro com outros ti_

pos já conhecidos. Na figura 8.5, a razão Fe /(Cr + Al + Fe ")

é alta em relação aos valores das intrusões de Bushveld,

Stillwater e Great Dyke, sendo somente comparada com aque-

les da intrusão de Muskox; estando mais distante das razões

encontradas para peridotitos "Alpinos", segundo dados de Ir

vine(1967). A razão Cr/Cr + Al(Fig. 8.6)é semelhante àque-

las encontradas por Irvine(op. cit.)para as intrusões estra

tiformes, porém com variações acentuadas em função dos bai-

xos teores de Al-O, encontrados na amostra PS - 365a, sobre
+2

tudo nas bordas dos graos(Fig. 8.7). A razão Mg/(Mg • Fe ),

(Figs. 8.5 e 8.6), muito baixa quanto comparada com dadosde

Irvine(po. cit.), é explicada pelo efeito metamórfico, que

resulta no empobrecimento de Mg e Al.

As cromitas de Serro analisadas, são homogêneas

(PS-365)ou ligeiramente zonadas(PS-365a), (Tabela 8.4). No

primeiro caso, para todos os elementos maiores analisados,os

valores são praticamente os mesmos, tanto na borda quanto no

centro do grão, enquanto no segundo, há variações nos teo-

res de MgO, Al̂ O-r e Fe~0T. 0 MgO e Al.,0, diminuem para as

bordas do grão, enquanto que Fe aumenta. A diferença de

comportamento de uma amostra para a outra, já que ambas fo-

ram submetidas â mesma intensidade de metamorfismo, deve re

sidir-se na maior percentages de cromita na primeira amos-
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3,2

9,111

4,797

1,973

6,875

1,303

3/1*
45,9

4,2

16,6

31.4

1,9

10,586

1,445

3,644

7,661

0,826

—i

3/2

44,0

8.9

13.8

31,3

2,0

9,881

2,981

2,950

7,436

0,847

Tabela 8.4. Análise química e formula estrutral de cromita da Fazenda Lagoa.

Análise realizada através de Microsonda no Institut Fuer Steine und Erden pelo Professor
Eike Gierth ("Universidade Clausthal, Alemanha)

FeO e foram calculados de acordo com fórmula convencional do espinélio.

Cada coluna da tabela corresponde a uma leitura. Os valores 2/1, 2/2, 2/3, e t c , correspon
dem respectivamente ã borda, ponto intermediário e interior do grão.
Valores correspondentes a ferritcromita (+)
PS-365 e PS-365a: antigorita-talco-penina scrpentinito.



122

1001 1 1

to L * •wuntmt
j j ^ • «TtLLMIM

u
•

SO

•a • • «a*»
•o —S»

â
1 • A

CROMITAS Ot SERRO, COMPARADA

COM A DAS MTRUSfiÈs DC BUSN-

VCLD, 6REAT DYNE, STIUJMKTER
E MUSKOX.

H» K> «0 40

+

0
O
O

90

• Q
• u

70

60

5C

40

30

20

K>

0

1

100

/ — • —

1 ICTMTIFMMM
1A «•

P n /

h * / /
9 1/
\iu
\ ' !

IS n • ««««o/ / / o »««»e-

/ f »ti»o-

t • I • 1

§0 6C -40

100 Mg /(Mg-)

/ ] -"
/ / •
/ / "

ft/

•

i»Ti*tM go aw

• t •

» C

, . • • ,

0

ro

20

30

40

50

60

70

ao

90

100

ã4

|

Fifrae-GRÁFCOOE COMPOSIÇ&O DA

CROMITA DE SERRO COMPARADA

COV. A DE MUNRO TOWNSHIP.



123

•.*>

F * 8 . 7 - COMPOSIÇÃO DA CROMITA DE SERRO SOBRE A -ACE Cr-Ffc+' - A l
DO PRISMA DO ESPINÉLIO. M CAMPOS Of PtKiOOOT i t "ALPmo'OS • « •
M> t ALTO Al f Of INTHUSÕC» fSTUATIFOftMCS SÃO Of - - r iO» l l t O l l . TOM*
M AMOSTRA» SÃO Of SUtPENTIIHTO.

tra, que explica efeitos metamórficos e metassomáticos menos
intensos, face ã pouca mobilidade do crorno. Na amostra PS-
365a, nota-se com freqüência um zoneamento nos grãos de
cromita e , conforme já d i to , há um núcleo escuro mais rico
em Mg e Al e uma "auréola"esbranquiçada enriquecida em Fe
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(Figs. 8.8 e 8.9). Nesta observa-se uma gradação de cromita,

no centro, para "ferritcromita"(veja Beeson e Jackson, 1969

e Ashley, 1975)nas bordas ou ao lon«o das fraturas(Fig.8.

10) .Casos idênticos são citados por Beeson e Jackson(1969),

Blisse Mac Lean(1975)e Ashley(1975), com cromitas apresentan

do zoneamento do centro para a borda, como também ao longo

das fraturas. Segundo os autores acima, as bordas esbranqui

çadas sofreram perda de MgO e Al^O», ganho de Fe total e dî

minuição da razão de Fe*2/(Fe*2+ Fe*3), em decorrência da

oxidação do ferro.

Segundo Beeson e Jackson(op. cit.), Ashley(op. cit.)

e Nilson(com. verbal), o desenvolvimento desse processo po-

de ocorrer durante a serpentinizaçao da rocha, processo que

é suficiente para efetuar a remoção de HgO e Al O.. Porém,

para Blisse Mac Lean(op. cit.), as bordas de "ferritcromita"

que envolvem a cromita de Manitoba foram formadas através

do metamorfismo e não por serpentinizaçao, vez que entendem

que esta por si só, não é capaz de formar "ferritcromita".

Concluem os referidos autores, que a serpentinizaçao da ro-

cha ultramãfica originou inicialmente um lizardita serpenti

nito, e que alguns grãos de magnetita secundária formaram

bordas sobre a cromita primária. Posteriormente, metamorfi£

mo, pelo menos da fácies epidoto anfibolito, produziu anti-

gorita a partir da lizardita, enquanto que as bordas de mag

netita reagiram com a cromita para produzirem zonas de "fer

•ritcromita" pobres em Mg e Al, resultando numa paragênese

formada por antigorita-cromita-ferrifcromita e magnetita.

A paragênese do "serpentinato" cromífero de Serro

estudada neste trabalho, é semelhante aquela de Manitoba,

com a diferença de que em Serro aparece adicionalmente cio-

rita e pouca ou nenhuma antigorita. Porém, a feição observa

da na figura 8.3, muito comum nos grãos da amostra PS-365a,

mostra que "ferritcromita"não se desenvolveu apenas nas bor

das do grão, mas também por todo o seu interior ao longo da

estrutural do cristal, formando um reticulado. Essa feição

é melhor explicada pela remoção de Mg e Al e enriquecimen-
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Fig. 8.8. Microfoto de cromita com zonamento de borda. Cr
= cromita; Ft = "ferritcromita". Imersão a óleo.
Luz refletida, N//. 64x, PS-365a.

Fig. 8.9. Microfoto de cromita com zonamento de''ferritcro

mita" na borda e no interior do grão. Cr = cromi

ta; Ft =''ferritcromita" Imersão a óleo. Luz re-

fletida, N//. 480x, PS-365a.
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to relativo de ferro, principalmente Fe , do que pela inte

ração de magnetita e cromita. Todavia, não se pode descartar

a possibilidade da alteração parcial da cromita ter decorr^

do tanto da serpentinizaçao quanto do metamorfismo; sendo

porém difícil estabelecer ate que ponto ocorreram efeitos

da serpentinização e onde começaram os do netamorfismo.

Outro aspecto interessante que se observa em qua-

se todos os grãos da cromita de Serro, sobretudo em suas

bordas(Fig. 8.11), são as micro-inclusões de rutilo. Estas

inclusões diminuem para o centro do grão e são pouco fre-

qüentes na matriz silicática, que envolve o espinélio. São

acompanhadas, com maior densidade ainda, por inclusões sub-

microscõpicas de um silicato não identificado, mas que ori-

ginou-se possivelmente de antigas olivinas inclusas poiqui-

liticamente na cromita(Fig. 8.11).

Evans e Frost(1975), mostraram que a proporção de

Cr, Al e Fe+ na molécula do espinélio de rochas ultramãfi-

cas metamorfizadas varia com o grau de metamorfismo, não

obstante ser o Cr pouco móvel em fácies metamõrficas de bai-

xo grau. 0 gráfico da figura 8.7 mostra esse aspecto, como

também o enriquecimento de Fe em detrimento de Al. E" que,

segundo Evans e Frost(op. cit.), os espinélios estáveis em

antigorita serpentinitos são magnetita pobre em Al, Cr-mag-

netita ou cromita rica em ferro. Da figura 8.7 conclui-se

ainda que a composição original da cromita de Serro devia

aproximar-se muito dos valores tomados no interior do grão.

Com a serpentinização e metamorfismo que, no caso, não deve

ter ultrapassado à fácies xisto verde, a composição origi-

nal da cromita sofreu alteração, não só nas bordas e ao lon

go das fraturas, mas também no interior do cristal.

Comentários

A cromita de Serro ocorre disseminada ou forman-

do camadas em "serpentinitos". Seus grãos são diminutos e

mostram-se muitas vezes fraturados e zonados. São freqüen-

tes na cromita .inclusões de rutilo e possivelmente de olivi_
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Fig. 8.10. Microfoto de cromita com alteração para'ferrit

cromita" ao longo das fraturas. Ijnersão a õleo,

Luz refletida, N/7. 64x. PS-365a.

Fig. 8.11. Microfoto de cromita com inclusões de silicato

e rutilo nas bordas. Pontos escuros - silicato-,

pontos claros = rutilo. Imersão a óleo. Luz r£

fletida, N//. 480x. PS-365a.
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na serpentinizada.

A determinação química através de microssonda,mo£

trou que a zonação dos grãos é decorrência do aumento de

Fe2Oj e diminuição de Al-Oj e MgO para as bordas. Esse zo-

neamento é o efeito., tanto da serpentinizaçao quanto do

metamorfismo.

A razão Cr/Fe dessas cromitas é -1,0. Para serpen

tinitos tipo "Alpino" ela é quase sempre superior a 2,0

(Gierth, com. verbal).

A relação Fe /(Fe + Cr + Al)nas cromitas anali-

sadas ê aproximadamente 10 para amostras pouco alteradas(ou

de alteração não detectável) , valores estes comparáveis aos

obtidos em cromitas dos complexos de Bushvsld, Great Dyke,

Stillwater, Muskox e Munro Township. Por outro lado, essa

razão é quase sempre inferior a 5 nos ofiolitos.

Da mesma forma, a razão Mg/(Mg + Fe )é bastante

alta(= 60-90)nas CTomitas de ofiolitos e de rochas correla-

tas, sendo quase sempre inferior a 65 nos complexos estrati

formes. Essa razão nas cromitas de Serro é baixa(= 20), em

decorrência provavelmente do metamorfismo e do metassomati£

mo, que teriam sido responsáveis sobretudo pela remoção de

MgO.

A razão Cr/(Cr + Al)de espinélio é, em geral,mais

elevada nos complexos estratiformes e komateítos relativamen

te aos ofiolitos, em vista destes útlimos apresentarem teo-

res mais elevados de Al-O,. Também quanto ã esta ultima re-

lação, as amostras de Serro apresentaram valores correspon-

dentes àqueles dos complexos estratiformes e/ou komateítos,

com excessâo de dois resultados extremamente baixos em Al-Oj,

justificáveis em decorrência da ação do metamorfismo.

Os estudos de microssonda efetuados nas cromitas

indicam também que as ultrabásicas de Serro tendem mais pa-

ra complexos tipo estratiforme ou komateíticos do que para

peridotitos tipo "Alpino".
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Conclusões

Os dados de campo aliados a petroquímica, sobretu

do do espinélio, puderam lançar alguma luz a respeito da na

tureza das rochas ultramáficas de Serro. Embora os dados quí

micos de rocha total tenham pouco auxiliado nos estudos pe-

trogenéticos(devido às amostras parcialmente intemperizadas),

a não identificação, até o momento, de estruturas e textu

ras vulcânicas (tais como pillow lavas e ipinl^zx) dificultan

do qualquer conclusão definitiva quanto â natureza genética

das ultrabásicas de Serro, as determinações da composição

química da cromita são bastante confiáveis.

A análise dos parâmetros químicos dessa cromita,

comparados com aqueles de diversas ocorrências do mundo, e-

videncia a característica estratiforme das ultramáficas de

Serro. Esses dados, aliados às informações de campo, tais co-

mo as intercalações de ultrabásicas com metassedimentos de

origem química e detrítica, levaram o autor â conclusão de

que se trata de uma seqüência vulcano-sedimentar, possivel-

mente do tipo giew&tone. belt e não de um serpentinito tipo

Alpino, como proposto por Grossi Sad e Vaz de Melo(1969) e

Renger(1972). Além do mais, o termo Aipim Typt é muito gene

rico e não tem uma conotação genética específica.

A presença de espessa seqüência nitidamente sedi-

mentar (Com chunt e BIF)associada às ultrabãsicas depõe con

trariamente a complexo estratiforme diferenciadoftipo StitZ-

UXLZQJI e BuAhveZd), restando como opção lógica e coerente a de

maciço tipo gie.e.n&tone. belt.

Em vista da Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro

enquadrar-se em complexo tipo gwe.ru> tone. belt, ê ela pouco

promissora para mineralizações de amianto e de sulfetos ma-

ciços(características de complexos tipo Alpino). Por outro

lado, a seqüência é favorável â prospecção de ouro em to-

das as suas unidades(especialmente nos níveis de chz\t e de

formações ferríferas)e subordinadamente de Cr, Ag, platina

e sulfetos disseminados, depósitos estes característicos de
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seqüências estratiformes do tipo gtizen&tone. bett.

8.3. Mineralizações Associadas à Seqüência Vulcano-Se

dimentar de Serro

Até o momento já foram identificados e/ou esplora

dos nas rochas da seqüência, depósitos de cromita, ouro e

platina(em aluviões), havendo possibilidades menores tam-

bém, como já ressaltado, para sulfetos e prata. Eventualmen

te poderão ocorrer ainda depósitos de níquel laterítico.

8.3.1. Cromita em Ultrabásicas

Na figura 5.2 estão indicadas as três mais impor-

tantes ocorrências de cromita da região de Serro. Apenas a

ocorrência da Fazenda Lagoa está contida dentro da Quadrlcu

Ia de Mato Grosso, assim mesmo no seu limite leste.

A cromita, segundo Grossi Sad e Vaz de Melo(1969)

que a pesquisaram na década de sessenta, está disseminada em

serpentinitos. No entanto, na Fazenda Lagoa, ocorrem em ro

cha de estrutura maciça, cujos minerais intersticiais são

talco e penina(identificados através de difratometria de

raio-X)e raramente serpentina. A cromita ê o mineral pr£

dominante, localmente atingindo até 60% do volume da rocha.

As três áreas foram pesquisadas e cubadas, tendo

somente as reservas de Serro, em função do maior volume de

minério, mostrado viabilidade econômica. Como não foi possí

vel obter-se acesso aos dados de reservas e teores, não foi

possível se fazer uma melhor avaliação da potencialidade

dessas ocorrências. Sabe-se porém, que uma das razões da

não exploração da cromita de Serro é, além do reduzido volu

me das reservas, a sua baixa relação Cr/Fe(aproximadamente:

1/1), (Tab. 8.4). Este alto teor de Fe torna a cromita da

região aproveitável apenas como pigmentos e para refratã-

rios, vez que a metalurgia exige cromitas com relação Cr/Fe

da ordem de 3/1(Vaz de Melo, 1966).

A relação original Cr/Fe da cromita de Serro foi
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possivelmente alterada em função da serpentinização e do me

tamorfismo, resultando no enriquecimento de ferro. No entan

to, mesmo para grãos praticamente inalterados, a relação

Cr/Fe é muito baixa, fato que caracteriza cromitas de intru

soes estratiformes ou de derrames vulcânicos. Somente cromi_

tas de cromititos podiformes de peridotitos "tipo-Alpino" ,

possuem relação Cr/Fe alta. Desta forma, em vista da cias.

sificação das ultrabásicas de Serro como estratiforme e mais

especificamente como qiitnAtont beZt, mesmo que venha e se en-

contrar outras ocorrências de cromita na região não se deve

esperar especificações metalúrgicas e nem grandes depósitos.

Durante o estudo das reservas de cromita da re-

gião, Vaz de Melo(1966), realizou também pesquisas para ní-

quel, com resultados naquela ocasião considerados insatisfa

tõrios. Para um número superior a cem amostras de solo, ob-

teve-se um teor médio entre 0,20 - 0,301 de NiO, sendo que

somente oito forneceram teor médio de 0,351(Vaz de Melo,op.

cit.)

Quanto ã existência de sulfetos, ao que se sabe,

não foram encontradas ocorrências significativas, o mesmo a

contecendo com a platina, embora esta ocorra nas aluviões

dos arredores de Serro.

A questão da platina da região de Serro está ain-

da por merecer um estudo aprofundado, com vistas a definî

ção de seu metalotecto e dos processos metalogeneticos que

a originaram. Esta é, no entanto, tarefa que exige dedica-

ção específica e considerável suporte financeiro.

8.3.2. Controle Geológico das Ocorrências Auríferas das

"Minas" do Descoberto e da Zagaia

A descoberta do ouro na região de Serro, se deu

no início do século XVIII, quando foi ambiciosamente explo-

tado, primeiro nos p£ace*e£ e terraços fósseis do Rio do Pei-

xe e seus afluentes(segundo informação local)e posteriormen-

te na rocha, através de túneis, conforme pode ser constatado

no local.
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Como todo o trabalho era feito por escravos, com

a abolição da escravatura a mineração entrou em decadência,

uma vez que o "minério" mais rico já havia sido lavrado. Ho

je em dia, apenas alguns garimpeiros, vez por outra, "Ia

vam"aluviões provenientes da área mineralizada, retirando

ouro muito tino, que denominam "ouro em pô".

Dentre as várias "minas"(exploração na rocha)que

foram exploradas no passado, na região(hoje todas abandona-

das) , foram selecionadas para maiores considerações aquelas

contidas na área estudada: do Descoberto e da Zagaia.

As "minas" do Descoberto e da Zagaia, localizam-

se no extremo sudeste da Quadrícula de Mato Grosso(ver mapa

geológico), aproximadamente a 12 Km ao sul de Serro e 3 Km

a oeste de Alvorada de Minas. Estão 2,5 Km distantes uma da

outra, sendo que no intervalo entre elas verifica-se ter o-

corrido intensa atividade garimpeira. Ao sul destas minas,

no Córrego da Tenda, houve também exploração aurífera, evi-

denciada pelo considerável volume de material desmontado.

Em outros locais por onde ocorrem as ultramáficas, sobretu-

do onde intercaladas com metassedimentos(como é o caso de

Serro), há sempre indício da presença de ouro, caracteriza-

do principalmente por antigas minas.

A tabela 8.5 abaixo, atesta a presença de ouro

em teores consideráveis nas ultramáficas da região, visto

que, em sete amostras de xistos verdes, constatou-se (através de

AA)teor médio de 0,21 ppm de ouro, com amplitudes de 0,13 a

0,40 ppm, valores estes considerados elevados para rocha.

Ni

Zn

Pb

Au

PS-08

375

220

260

0,19

PS-366

250

70

90

0,14

PS-406

130

55

70

0,21

PS-434

220

85

60

0,13

AU-30c

335

80

60

0,40

AU-632

295

70

30

0,19

AU-795

90

60

40

0,21

Tabela 8.5. Elementos traço (em ppm) dos xistos ve_r

des da Unidade Ultrabásica(Anãlise ME

TAGO S.A., através de Absorção Atômica) .
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As amostras de prefixo PS e AU são respectivaaen

te das quadrículas de Mato Grosso e de Serro.

Todas as amostras são de talco-clorita xisto, com

proporções variáveis entre talco e clorita.

Controle Litoestratigrafico

Embora não tenham sido realizados estudos das ou-

tras ocorrências auríferas, constatou-se nas áreas estuda-

das nítido controle litoestratigrafico, definido pela pre-

sença de formação ferrífera das fácies carbonato e oxido,

junto ao topo das ultramáficas.

Na ocorrência do Descoberto predomina a fácies car

bonato, representada por um nível de talco-quartzo-albita-do

lomita/ankerita xisto e subordinadamente a fácies oxido por

uma rocha ferruginosa, bandada, de granulação muito fina,

constituída por quartzo, pirita, limonita e clorita, cimen-

tados por hidróxido de ferro. Localmente a pirita é* o mine-

ral predominante e a rocha foi designada de nível sulfetado

(mapa geológico).

Nas "minas" da Zagaia ocorre somente a fácies óxî

do na presença de um mvtachviX. e localmente de BIF.

0 perfil da figura 8.12a mostra as variações litoes-

tratigrãficas nas adjacências das "minas" do Descoberto e

da Zagaia, enquanto os perfis das figuras 8.12b e 8.12c mo£

tram com maior detalhe estas variações.

As litologias no âmbito de ambas as "minas" são

simples e, embora as "minas" situem-se próximas entre si, £

xibem considerável variação de uma para a outra. A "Mina"do

Descoberto é constituída, da base para o topo, pelas seguin

tes litologias(Fig. 8.12b):

-Talco-clorita xisto.

-Talco-quartzo-albita-dolomita/ankerita xisto.Es-

ta camada tem espessura aparente de 5 a 10m e

acha-se intercalada no topo do talco-clorita xi£

to, repetindo-se acima deste com uma espessura
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da ordem de 10 a 15m. £ onde ocorre a maior par-

te das mineralizações do Descoberto. Esta litolo

gia será designada genericamente de nível carbo-

natado.

-Nível sulfetado. É uma rocha finamente bandada

tendo pirita/limonita, quartzo e clorita como mi.

nerais essenciais e subordinada presença de pir-

rotita, talco e calcopirita.

-Quartzito, com intercalações de talco-clorita-pi^

rita xisto e quartzito ferruginosofne&icfeet^prâri

mo ã base, gradando para o topo a fuchãta quart-

zito com intercalações de filito(espessura apa

rente de 150m).

A ocorrência do Descoberto, ao que parece, está

contida mais próximo à base da Unidade Sedimentar(ou mesmo

no topo da Unidade Ultramáfica)relativamente a ocorrência

da Zagaia(Fig. 8.12a). Essa observação é corroborada também

pelo fato de, pelo menos duas das quatro "minas" do Descoberto,

situarem-se em talco-clorita xisto, enquanto que na Zagaia

todas as "minas"foram abertas em

A encaixante da ocorrência da Zagaia é um pacote

de meXacheAt algo grafitoso, intercalado com quartzito e fi-

lito. Apesar da tectõnica ter sido muito intensa nesse lo-

cal, tornando um pouco complicada a elucidação da estratigra

fia, estabeleceu-se um empilhamento relativamente coerente

representado, da base para o topo, pelas seguintes litolo-

gias(Fig. 8.12c):

-Talco-clorita xisto com fina intercalação(entre 1

a 5m)de formação ferrífera. Esse nível provavel-

mente corresponde ao da ocorrência do Descoberto

e constitui o topo da Unidade Ultrabásica.

-Fuchsita quartzito extremamente fino, com inter-

calações decimétricas de filito e rr.etacheAt. Nessa

mesma posição estratigráfica, a leste da Fazenda

Baú, ocorre em nível de 5 a 10m de espessura uma
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rocha macroscopicamente classificada como ritmi-

to. Apresenta intercalações milimétricas e centi

métricas contendo clorita e sericita e quart-

zo de granulação muito fina; rocha que quando al_

terada assume aspecto de tufo vulcânico, Ê poss_í

vel que se trate de um tufo ácido.

-Talco-clorita xisto(= 1 a 5m).

-UztackznX grafitoso(= 10m) .

-Sericita quartzito com intercalações de filito e

mzttLchiKt grafitoso.

As diversas "minas" abertas na Zagaia localizam-

se tanto no nível de metadi&U mais espesso, quanto nas inter

calações contidas no pacote de quartzito do topo. Não foi

constatado na Zagaia a presença do nível carbonatado carac-

terístico do Descoberto.

Controle Estrutural

Em ambas as "minas" de ouro discutidas, os efei-

tos tectônicos foram marcantes, sendo que na "mina" da Za-

gaia estão mais evidentes; tendo sido seus túneis abertos ao

longo de eixos de dobras.

A Seqüência Vulcano-SedimentaT de Serro exibe ,poŝ

sivelmente dois sitemas de dobras isoclinais e um terceiro

cujas dobras são mais apertadas. 0 primeiro, de escala mais

regional com eixo predominantemente NS e plano axial mergu-

lhando para E; e o segundo com plano axial oscilando entre

N40' - 60'W, mergulho de IO9 a 209 para S*l e eixo com 20'-

25' para S60' - 70'E. Não obstante esse segundo dobramento

pode ser do Supergrupo Minas. 0 terceiro, de esforços prati_

camente ortogonais ao primeiro, formou foTtes lineações com

caimento para leste. No entender do autor, esta foi respon-

sável pela presença das estruturas colunares(mu£Ux>n&), fre-

qüentes na "mina" da Zagaia, bem como pela remobilização do

ouro e reconcentração deste ao longo das zonas periclinais

das respectivas dobras.

Em conseqüência do terceiro dobramento houve remo
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bilização do ouro, tanto nas ultramãficas quanto nas for-

mações ferríferas, com concentração nas zonas periclinais

das dobras.

A presença do ouro nas ultramãficas é fato compro

vado(Tab. 8.5), enquanto nos metassedimentos faltam estudos

químicos mais acurados. Embora quatro amostras coletadas jun

to às duas "minas" tenham acusado a presença de ouro, o li-

mite de sensibilidade usado foi muito alto(0,5 ppm), não

tendo sido possível fazer-se correlação entre os tipos lito

lógicos encaixantes para se determinar onde há maior concen

tração de ouro. Ficou contudo evidente que as amostras de

ultramãficas regionais(Tab. 8.5), não revelam a presença de

arsênio, enquanto aquelas coletadas junto às "minas" mos-

tram teores de 1 a 300 ppm desse elemento. Como o As é o

principal "farejador" do ouro, ê de se esperar que o ouro

tenha acompanhado-o da mesma forma. Lamentavelmente não se

dispôs de equipamentos de análise adequados para ouro para

comprovar esta hipótese.

Os três túneis existentes na "mina" da Zagaia fo-

ram abertos ao longo da zona axial das dobras, onde o tmta-

chvut grafitoso acha-se estirado, intensamente recristaliza

do e cortado por veios de quartzo em várias direções, mas

sobretudo paralelos ao eixo b. Este fenômeno conferiu à ro-

cha uma forte orientação e certa fiscilidade ao longo da di_

reção do eixo.

Na ocorrência do Descoberto, onde a presença de

meAacheAt ê menor e predomina o nível carbonatado como encaî

xante do ouro, as feições tectônicas são menos pronunciadas.

As dobras são menores e por vezes muito confusas.

As evidências descritas indicam claramente que os

efeitos tectonometamórficos foram responsáveis pela remobi-

lização do ouro a partir das encaixantes imediatas(ultramá-

ficas e sedimentos químicos)e por sua concentração nas zo-

nas axiais das dobras. A rocha carbonatada é rica em fei-

ções indicativas deste fato, mostrando que não só o quartzo mas
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também o carbonato formam veios milimétricos a centimétri-

cos, de preferência em charneiras de dobras microscópicas a

mesoscõpicas.

Mineralofia das Nineralizações

A mineralogia da "mina" da Zagaia é bastante sim

pies. 0 uttackuU é constituído por quartzo, sericita, hema-

tita, turmalina, grafita e sulfetos. 0 quartzo e a hematita

são os principais constituintes(Figs. 5.5 e 5.6). Sericita,

grafita e turmalina ocorrem como constituintes menores, jun

tamente com sulfetos, identificados como calcopirita e piri_

ta, em pequenos cristais.

0 nível de sulfetos(talco-clorita-pirita xisto) é

composto pelos seguintes minerais, em ordem de importância:

pirita/limonita, quartzo, clorita, talco, pirrotita e calco

pirita. Não foi possível identificar arsenopirita, embora a

nálise dessa rocha tenha acusado até 300 ppn de As. Os sulfetos

e silicatos ocorrem interestratificados em níveis com espeŝ

suras variáveis entre milímetros e centímetros. Esses ní-

veis, ã medida que se aproximam da "mina" do Descoberto tor

nam-se mais ricos em quartzo, desaparecendo a clorita e o

talco e diminuindo o teor em pirita. Torna-se então o quart

zo seu principal constituinte.

0 nível carbonatado é constituído por do1omita fer

rosa/ankerita, albita, quartzo e talco. Como acessórios o-

correm clorita, biotita, sulfetos e óxidos. A identificação

do carbonato foi feita através de coloração(método de Katz

e Friedman, s.à.), dando como resultado um meio termo entre

dolomita e ankerita. Os sulfetos e óxidos foram identifica-

dos através da análise de seção polida, sendo representados

por calcopirita, pirita, limonita, pirrotita, ilmenita e

magnetita(Fig. 8.13). Os sulfetos estão associados aos veios

de quartzo e/ou de carbonatos. A pirita mostra-se quase sem

pre limonitizada, principalmente ao longo das bordas e fra-

turas.

0 ouro deve estar presente em granulometria muito
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f ina, vez que não foi poss íve l i d e n t i f i c á - l o em nenhuma das
seções estudadas.

Fig. 8.13. Microfoto de sulfetos do Nível Carbonatado.

Py = piri ta; Cp = calcopirita; e Li = limonita.
Imersão a óleo. Luz refletida, N//. 64x. PS-
404.

Gênese Provável do Ouro do Descoberto e da Zagaia
Embora as ultramáficas contenham certa percenta-

gem de ouro, acredita-se que este metal tenha se concentra-
do preferencialmente na pilha sedimentar sindiageneticamen
te por ocasião da formação da Seqüência Vulcano-Sedimentar
de Serro. A teoria que acredita o autor,melhor explicar a
presença do ouro na formação ferrífera, tanto na flcies oxî
do(mttacheAt e BIF da Zagaia)quanto na fácies carbonato (nível
carbonatado do Descoberto), ê a de Andrews e Fyfe (1976)4as
salmouras marinhas em corrente de convecção através dos fo-
cos ígneos. Estes focos, no Arqueano, eram quase todos sub-
marinos (Hutchinson et a i . , 1980). As salmouras, por sua
vez, segundo os autores acima referidos, caracterizavam-se
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por apresentar elevadas temperaturas, pH ácido e por serem

fortemente redutoras, características que as tornavam exce-

lentes solventes. Tais salmouras, percolando os derrames vul

cânicos submarinos e descendo através dos condutos de as-

cenção magmãtica aqueciam-se a ponto de se tornarem vapor e

ascenderem em direção ao assoalho oceânico. Ao entrarem em

contato com a água do mar, provocavam a precipitação de ou-

ro junto a sulfetos ou inclusos nestes. De acordo com Hut-

chinson et ai.(1980), esse processo perduraria até o resfria

mento do foco ígneo em profundidade. Assim sendo, enquanto

perdurava a ação das salmouras, os sedimentos químicos em

formação no fundo do mar(principalmente as formações ferrí-

feras)enriqueciam-se em ouro, e outros elementos exalados

dos derrames vulcânicos.

A presença da fuchsita nos metassedimentos da Se-

qüência Vulcano-Sedimentar de Serro ajusta-se a essa teoria

que explica a presença dessa espécie mineral no pacote sed^

mentar. 0 cromo teria sido remobilizado das ultramáficas pe-

la ação das salmouras e percolado os sedimentos em forma-

ção, onde se fixou nas argilas. Estas, durante o metamorfis_

mo, deram origem ã fuchsita.

0 processo acima discutido não teria por si só si.

do suficiente ã concentração e formação dos depósitos de ou

ro do sudeste da Quadrícula de Mato Grosso. Todavia, o meta

morfismo, como já expresso, contribuiu também na concentra

ção final do ouro, tendo juntamente com a tectônica remobi-

lizado-o e reconcentrado-o ao longo das zonas axiais de do-

bras.
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