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RESUMO

O presente trabalho 6 o produto final relativo à cartografia
geológica "<*^"»4tya efetuada na ****&* l:100iQ00, da folha
Barbacena (SF23-X-C-IÜ), í&dusa no Projeto Barbacena,
integrante do Programa Levast2sientos Geológicas Básicos
do Brasfl-PLGB, executado peh Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais - CPRM para o Departamento Nacional
da Produção Mineral - DNPM.

A folha situa-se na região dos Campos das Vertentes e
na borda oeste da Zona da Mata, sudoeste do estado de
Minas Gerais. O mapeamento geológico integrado aos
levantamentos geoquünicos e geofisicos geraram cartas
dos referidos temas, além da carta metalogenético-
previsional, com dados compatíveis com a escala 1:100.000.

A área coberta pela folha Barbacena é formada por
rochas metamórficas da fides nsto-verde, anfibolito e
granulito, com processos diaftoréticos importantes; rochas
não-metamórficas estão representadas por alguns pe-
quenos corpos de rocha granftka e diques de rocha máfica;
as principais coberturas quaternárias localizam-se às mar-
gem dos principais drenos. As rochas de grau metamórfico
mais elevado estão reunidas na suite metamórfica Sáo
Bento dos Torres (definida neste projeto). As rochas da
fades anfibolito foram reunidas no complexo Mantiqueira
(gnaísses comuns, de composição granftica e tonalftica,
metabasitos, xistos magnrsianm). As rochas das fades
xbto-verde e anfibolito baixo compõem a unidade com-
plexo Barbacena (xistos granatíferos ou náo, xistos mag-
nesianos, gnaisses, gonditos e quartzitos). As rochas
granitoides, de composição gr anodiorítica a tonalftica, dis-
cretamente foliadas, reúnem-se no complexo Ressaquinha.

Os metamorfitos do grupo Sáo Joio dei Rei, formação
Rio EIvas (bíotita-xistos granatíTeros ou náo e quartzitos),
formação Prados (filhos, calcbosios com megsuentes de
calcário) encontram-se na fades xisto-verde.

Parte da área em estudo situa-se sobre o cráton do Sáo
Francisco, denominado no trabalho de província

geotectônica São Francisco; as restantes, nas províncias
geotectõnicas Mantiqueira e Tocantins.

As datações radiométricas disponíveis na bibliografia
não são confiáveis, tendo em vista a falta de um controle
estratigráGco adequado i época da coleta de material.
Comprovadanente, a cartografia geológica desenvolvida
neste trabalho evidenciou que amostras de unidades
estratigráficas distintas foram usadas para a definição de
uma única isócrona. Entretanto, estudos geocrooologicos,
pelo método Rb/Sr, realizados durante a fase de
mapeamento geológico, evidenciaram idades arqueanas
para as rochas da suíte metamórfica São Bento dos Torres
(2684 ± HOnuL), e idades variando em torno de 2000 m.a.
em rochas do complexo R f

Possivehnente, três eventos deformarionah afetaram a
região, relacionados aos ciclos Transamazõaico,
Uruaçuano e Brasiliano. Todas as unidades da folha foram
atingidas em maior ou menor intensidade por tais eventos.

Um modek> de evolução austaléapresentado no Capftulo
6, daParteOdeste texto explicativo. Baseia-se ao mapeamen-
to geológico, na interpretação dos dados do lev
gravimétrico, na aeromagnetometria e em datações
disponfvds na bibliografia e executadas no projeto.

Foram analisado» óxidos, elementos-traços e elementos
terras-raras, visando a estabelecer parâmetros que
elucidassem a ambiênda de geração das rochas.

O reconhecimento geoquímico foi feito com base em
sedimento de corrente e concentrado de baleia, distribuídos
por lodaafo!ha.Oouro mostra-se fortemente controlado por
modelos tectocostruturais. Anomalias geoqu&nkas para ou-
tros meta» estão relacionadas às oiologías.

Os recursos minerais da folha estão ligados principal-
mente à indústria címenteira e de material para a
construção civil (pedreiras); atividades garímpeiras são
esporadicamente encontradas às margens do rio das Mor-
tes e em alguns de seus afluentes.

i / w



ABSTRACT

Ijhc preseot report refers to the Barbacena sheet (SF.23-
X-C-III) systematic geological mapping, oa the 1:100.000
scale, related to the Levantamentos Geológicos Básicos do
Brasil Program - PLGB, carried out by CPRM for the
DNPMT)

The Sheet covers the Campos das Vertentes region and
the western bord of Zona da Mata, SW Minas Gerais,

[integrated to geochemical and geophysical surveys, the
geological mapping not only ycldded geophysical and
geochemical maps but a consistent to the 1:100.000 scale
MetaQogenetic/ Previsional one as welQ

The area covered by the Barbacena Sheet consists of
metamorphic rocks of the greenschist facifs, amphibclitcs
and granulitcs, and shows signigicant diaphtoretic processes.
Non-mctamorphic rocks are found represented by some small
masses of granitic rocks and dikes of mafic rocks. Major
Quaternary covers are in the mam drainage bords. Highest
metamorphic-rocks are assembled in the Sao Bento dos
Tones Metamorphic Suite (denned in the Project), and those
of the amphibolke lades are assembled in the Mantiqueira
Complex (common gneisses of granitic to tonalitic

schists). Rocks of the
greenschist to low amphibolites fades constitute the
Barbacena Complex Unit (granatiferous, or not, schists,

foliated granitoid rocks of granodioritic to tonalitic
composition are twwfliHed in the Rnwaniiinhn Complex.

The Sáo Joáo Del Rei Group, which includes the Rio
Elvas Formation (biotite, granatiferous, or not, schists and
quartzites) and the Prado Formation (phyUites, calcschists
with limestone megalenses) was metamorphosed to
greenschist fades.

The studied area is in part located in the São Francisco
Craton (here named Sáo Francisco Geotectonic Province),

in part in the Mantiqueira Geotectonic Province and in part
is ihc Tocantins Geotectonic Province.

Lack of suitable stratigraphic control at the time oí
sampling made the available radiometric dating unreliable

£The geological mapping carried out during the Project ha-
really evidenced that samples of distinct stratigraphic uniu
had been employed to define the one and only isochrone.
However geochronoiogic Rb/Sr dating performed during
the geological mapping phase evidenced archean ages for
rocks of the São Bento dos Torres Metamorphic Suite
(2684 ± HOm.y.) and ages of about 2000m.y. for the
Ressaquinha Complex rocks.^

Archaean and Proterozoic ages were empirically
atributed to the rocks of the Sheet or by comparison to
other ones elsewhere. The region was possibly affected by
three defonsational events related to the Transam azônico,
Uruaçuano and Brasiliano cydes.(Ão analysis of crustal
evolution patterns based on geological mapping,
gravimetric survey data, aeromagnetometry and available
geochronoiogic data is given in the Chapter 6, Part II, in the
text}

^Major element oxides, trace-elements and rare-earths
elements were analysed to establish parameters for the
rocks envvonment elucidation.^

(Çeochemical survey was carried out with base on pan
concentrated and stream sediments distributed
throughout the sheetTjGold is greatly controlled by
tectonic-structural patterns and the geochemicai
anomalies reffering to other metals are related to the
lithologies. The mineral resources of the Sheet are
mainly concerning the industry of cement and
instruction material (quarries). Mining claims are
sporadica"y found in the Rio das Mortes bords and some
of its affluent*.
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INTRODUÇÃO



1 Barbacena) 3

Capítulo 1
Histórico e Objetivos

por
liâzAhewBrandaiise

O presente trabalho de mapeamento geológico-
geoquímico é parte integrante do Programa Levantamen-
tos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB, desenvolvido
pelo Ministério da Infra-Estrutura, sob a responsabilidade
do Departamento Nacional da Produção Minerai -
DNPM, cabendo sua execução à Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais - CPRM.

O texto explicativo aqui apresentado refere-se aos
trabalhos elaborados para a folha Barbacena (SF.23-X-
C-III), que compõe, juntamente com as folhas Mariana
(SF.23-X-B-I), Ponte Nova (SF23-X-B-U), Rio Espera
(SF.23-X-B-IV), Rio Pomba (SF.23-X-D-I) e Lima
Duarte (SF.23-X-C-VI), o Projeto Barbacena, exe-
cutado à escala 1:100.000, pela CPRM, através de sua
Superintendência Regional de Belo Horizonte, para o
DNPM.

A constituição desse projeto fundamentou-se, basica-
mente, nos resultados obtidos pelo Projeto Mapas
Metalogenéticos e de Previsão de Recursos Minerais,
através de cartas de planejamento de ações governamen-
tais apresentadas para as folhas Ponte Nova (SF23-X-B) e
Barbacena (SF23-X-C), escala 1:250.000.

A escafita da área a ser eaioçk artografada e
a escala a ser adotada resseco de deosú de consenso
entre a cannmidade geolóòcL por mgi'"»'*" de técnicos
do DNPV. Belo Horizonte, ã CPIM. da M=ais de Minas
Gerais - METAMIG, do Cssrc TscaoÜçco de Minas
Gerais - CETEC, da Rio Does Geóloga : Mineração -
DOCEGEO e da üniversid*de Fcãeral de ifinas Gerais -
UFMG. Foram critérios fszcamanis pen my tornadap
de posçã? sobre a área s : prcêss a su cuzaàã de
estudos çsoiógicos sistemááxs. i s a drcowzinlianca em
relação ao Quadrilátero Fgrfcra : a sut a
mineral ••^r*Ha pela ambirn

DentTD da nova filosofa x ytxko dscaiinada para
os Levantamentos Geologies Bascas, '«""y-tndo várias
áreas óo conhecimento çszicçxz. prazirou-se gerar
informaçães que atendessem s a s ie peru u s interesses
da pesexisa mineral, ssbsidiinio os rabalhos de
plancjameato governamenoi z ormtaTKir i escoQia de
temas para pesquisas rieníficas.

O prcõico final ora conscãdada úta de aessar avanços
técnico-cãajlfficos, certamsac canribori para o dire*
cionameaBs racional da pesqása a s s a i na cnão enfocada.
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Capítulo 2
Localização e Acesso

por
Haroldo Santos Viana

A área mapeada situa-se entre os meridianos 43*30* e
44s00> WGr e os paralelos 21°00> c 21*30' (figura 12.1),
correspondendo à folha topográfica Barbacena, de 30' x
30', na escala 1:100.000, abrangendo uma área de
aproximadamente 3.000km . integrando a região sudeste
do estado de Minas Gerais.

A folha abrange as sedes dos municípios de Barbacena,
Ressaquinha, Antônio Carlos, Barroso, Santos Dumoat,
Ibertioga. Senhora dos Remédios, Desterro de Melo, Santa
Bárbara do Tugúrio, além de terras pertencentes aos
municípios de Alto Rio Doce, Prados, São João dei Rei,
Dores do Campo e Oliveira Fortes.

O acesso principal à área pode ser feito pela BR-O40,
que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, além de peta
BR-265, que liga Barbacena à BR-381. Toda a folha é
cortada, de norte a sul, pela estrada de ferro da Rede
Ferroviária Federal S-A. A cidade de Barbacena é dotada
de aeroporto para aeronaves de grande porte, vinculado ao
Ministério da Aeronáutica.

fia. L2.1 - Mapa d» situação t localização - folha Barbacena.
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Capítulo 3
Geografia

por
Sérgio Murilo Achão (subitem 3.1), Carlos Alberto Heineck

(subitem 3.2) e Haroído Santas Viana (subitem 3.3)

3.1 Clima, hidrografia, vegetação e solos

Pela classificação climática de Kõppen, os limites da
área abrangem apenas o tipo climático Cwb, que cor-
responde a um clima úmido de verões brandos, com
pluviosidade média anual de 1.400 a 1.500mm, estação seca
curta, temperatura média anual entre 17,4 e 19,8°C e média
do mês mais queme inferior a 22°C. Gnussen, em sua
classificação bioclimática, indica as mesmas condições
climáticas mencionadas, relacionando-as ao fator relevo.

Nos contrafoites das serras do Espinhaço e da Manti-
queira, que se localizam ca metade leste da área da folha,
nascem quatro grandes cursos d*água: os rios das Mortes
(bacia do rio Grande), Paraibuna e Pomba (bacia do rio
Paraíba do Sul) e Piranga (bacia do rio Doce). A rede
hidrográfica, constituída pelo rio das Mortes (de maior
expressão em área e escoamento para oeste) e pelos afluen-
tes do rio Paraíba do Sul (com escoamento para leste),
apresenta amplo domínio na área; exibe aspecto dendrítico
e fraco controle estrutural.

Os aspectos florais atuais da área refletem a atuação
antrópica sobre o meto natural. Isso é constatado através
da paisagem composta de pastagens, capoeiras e campos
(às vezes campos naturais) que domina a região.

A maior parte da área (que corresponde às elevadas
superfície* do alto rio Grande) t dominada pela subclasse
dos latossok» vermelho-amarelos álicos, que são solos an-
tigos, normalmente profundos, com perfis de seqüência de
bor zontes pouco diferenciados, textura argilosa e
saturados com alumínio', nessa área ainda ocorrem, local-
mente, solos podzólicos vermelho-amarelos distrófícos.
Nos extremos nordeste, sudeste e sul desse domínio
aparecem, secundariamente, latossolos vermelho-
amarelos distrófícos, cambissolos e solos litólicos (pouco
desenvolvidos).

32 Aspectos sodoeconomicos

A folha Barbacena está inserida em uma área em que
predomina o setor agropecuário, destacando-se como

atividade principal a leiteira. A atividade agrícola vem se
desenvolvendo, tanto como produtos de subsistência
regional, como milho, feijão, hortaliças, frutos dtricos etc.,
como em produtos de exportação, ligada à cultura de rosas.

No setor industrial, a região vem se desenvolvendo a
cada dia, destacando-se a indústria têxtil, em Barbacena, a
de cimento, em Barroso, a de carbureto de cálcio, em
Santos Dumom, a de ferroliga em Ressaquinha, além de
uma infinidade de pequenas indústrias.

33 Geomorfologia

As serras e planaltos do leste e sudeste mineiro en-
contram-se inseridas no planalto Atlântico do Brasil
Sudeste (Ab'Saber, 1972), uma das unidades integrantes do
planalto Brasileiro. Tal segmento do relevo constitui um
planalto cristalino rebaixado, onde atuam, de forma bas-
tante intensa, os processos morfogenéticos tropicais
predominantemente químicos. A evolução do modelado
exibe também um certo condicionamento pela floresta sub-
higrófila.

As feições morfológicas observadas na paisagem
denotam, contudo, uma influência por parte das variáveis
geológicas (litologias, foliações e falhamentos), bem como
de oscilações climáticas mesozóicas e cenozóicas, que
levaram à elaboração de superfície.; cíclicas de erosão.

No trabalho de King (1956), são referidos dois ciclos
desnudadonais na área, a saber: Sul-Americano e Velhas,
aos quais são creditadas feições reüquiares de aplainamen-
tos e processos de erosão vertical (figura 13.1).

O relevo presente na região de Barbacena exibe um
modelado típico de planalto, com um pronunciado
nivelamento dos diversos interflúvios a cotas variáveis entre
1.100 e 1.200m, constituindo restos de um prolongado
processo de aplainamento referívcl ao ciclo Sul-Americano
(Cretáceo Superior ao Terciário Médio). Um dos prin-
cipais acidentes geográficos do sudeste mineiro, a serra da
Mantiqueira, com Unhas de cumeadas niveladas a 1.220-
1.250m, destaca-se discretamente acima daquela
superfície, em parte se confundindo com ela, como nas
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Nõo-especificado | |

Poroçuaçu [• j Pleistocene

velhos |',\• |

Pós -Gonduano Cretáceo inferior

Fig. U.1 - Ctck» d« deinudaçio.

proximidades de Senhora das Dores e Desterro do Melo,
no nordeste da área. Em função dessa morfologia
aplainada a ondulada, remanescente por um período de
tempo tão extenso, dcsenvolvcu-se uma profunda
meteorização química, que limita sobremaneira a
freqüência das exposições rochosas. Ê digno de nota o
suave gradiente topográfico (cerca de 1%) dessa
superfície, desde a sena da Mantiqueira, que atravessa a
área de sul para nordeste, até a região de Barroso, no oeste.

No PÜopIeistoceno, deu-se a dissecação da superfície
Sul-Americana, com intensidades variáveis: na porção
ocidental da área, as principais drenagens encontram-se
ainda em níveis bastante elevados, como 6 o caso dos rios
Elvas (1.020m) e das Mortes (900 a 9S0m). Já em toda a
região oriental, como na descida para Santa Bárbara do
Tugúrio, o entalhamento produzido pela erosão da atuação
desse novo ciclo desnudacional, o ciclo Velhas, foi bem
mais vigoroso, gerando vales encaixados e ravinamento das
encostas, destruindo a maior parte da morfologia do ciclo
anterior. Os vales mostram um controle estrutLral por
parte das foliações NE-SW, particularmente no domínio
des gnaisses do complexo Mantiqueira, bem como en-
contram-se dispostos segundo NW-SE, em qaass toda a
área, sugerindo, nesse caso, uma subordinação a feições
planares resultantes de tectônica rígida, ou mesmo de
zonas de cisalhamento. Nos terrenos correspondentes às
rochas granitóides, a drenagem exibe um nítido padrão
dendrítico.

A fase de sedimentação do ciclo Velhas pode ser iden-
tificada na região de Senhora dos Remédios, no nordeste
da área, onde ocorrem nivelamentos dos bterOúvios a
cerca de 800 a 850m de altitude. Contudo, a análise
altiniétrica de restante da porção oriental mostra que os
processos erosivos não atingiram ali um nível-base de
erosão, devido à escala hector* *trica dos desníveis entre os
taivegues. No caso do rio Pomba, que drena a região de
Santa Bárbara do Tugúrio, t possível que a incisão a cotas
de 600ro já corresponda à retomada da erosão dentro de
um novo ciclo (Paraguaçu?).

A formação da> atuai* plauídeõ d& icuadaçto, com
processos de acreçáo lateral, coincidiu com a última fase
erosiva de entalbamcnto, no Quaternário, sob condições de
clima úmido. Por outro lado, os terraços presentes em vales
como o rio das Mortes devem ser reportados, com mais
propriedade, ao ciclo Velhas, em alguns casos (trechos
encaixados) com o significado de uma acreçáo vertical.



-- * -r
SF.23-X-C-II1 (Barbaccna) 9

Capítulo 4
Trabalhos Anteriores

por
Claiton Pivu Pinto e Haroldo Santos Viana

Segundo Muita (in: Eschwege, Pluto Brasiliensis, 1833,
tradução de Muita, D.F., pp. 12, 13, N.T.) oa região
Sudeste, os trabalhos geológicos com caráter científico
tiveram início no princípio do século passado com
Eschwege (.1817) e prosseguiram com Pissis (1842), Liais
(1872), Gerber (1874) e Derby (1881-1S87); no início deste
século, Derby (1906) propôs um empilhamento
estratigráfico em cinco grupos definindo uma série de
Minas, que se posicionaria sobre gneiss e micaxisto
(Laurenciano) e sob arenito quartzítico; sob xisto argiloso,
calcário e arenito (SUuríano ou Devoniano); e sob arenito,
esse último no topo da seqüência.

Harder & Chamberlin (1915) ampliaram a abrangência
da série de Minas de Derby (1906), incluindo nela o seu
arenito quartzítico e subdividindo-a em:

Quartzito de Itacolomi;
Xisto e quartzito de Piracicaba; .*
Formação ferniginosa de Itabira;
Xisto de Batatal;
Quartzito Caraça.
O gnaisse e micaxisto (de Derby) foram posicionados no

Arqueano Provável.
Rimann (1920) subdividiu a série de Minas em camadas

Itacolomi (Cambriano), camadas Diamantina (Algon-
quiano) e camadas Itabira (Arqucaso).

Bastos & Eríchsen (1927) correlacionaram os quartetos
das serras do Lenhciro e São José à série de Lavras de
Derby (1906) e os micaxistos e calcários de São João dei
Rei à série de Minas.

Guimarães (1931) separou da série de Minas uma
série de Itacolomi, como andar superior do Algonquiano
e com a mesma conotação do arenito quartzítico de
Derby (1906). Atribui idade algonquiana inferior à série
de Minas.

Freyberg (1932) propôs a designação de formações
Espinhaço para as seqüências que se desenvolvem nas
serras quartzíticas a NE do Quadrilátero Ferrííero, man-
tendo série de Minas para as demais.

Moraes Rego (1933) empregou as denominações gnróí
do Paraíba, para um gnaisse leptinítico do vale do Paraíba,
em São Paulo, e gneiss Porphyroidai, para o gnaisse for-
mador das serras do Mar e da Mantiqueira.

Guimarães (1937) correlacionou os quartzitos das ser-
ras do Lenheiro e São José à série Itacolomi.

Leonardos (1940), em trabalhos na região centxo-sul de
Minas Gerais, definiu as formações Carandaí (metatilitos
na parte inferior e calcários e rochas filíticas na parte
superior, depositados discordantemente sobre rochas
granitóides) e Tiradentes (quartzitos e arenitos
conglomeráticos da serra homônima)

Barbosa (1949) propôs a subdivisão da série de Minas
nas formações Santo Antônio (granito, anfibclito, esteatito,
talcoxisto, conglomerado e quartzito) e Ouro Preto (filito,
dolomito, itabirito e quartzito).

Barbosa (1954) restringiu a abrangência da série de
Minas criando as séries Mantiqueira (gnaisses. com mer-
gulhos suaves para suL aflorantes nos arredores de Santos
Dumont) e Barbacena (micaxistos, cloritaxistos, an-
fíboloxistos, talcoxiátos etc), esta, mais nova e depositada
em discordância sobre a anterior.

Rosier (1952) definiu o complexo do Paraíba para reunir
gnaisse com plagjoclásio, mais ou menos injetado de
material aplito-pegmatílico mais recente, aflorame no vale
do Paraíba, na região de Juiz de Fora (MG).

Dorr II et ai. (1954) reccrb.'c;rin? na região do
Quadrilátero Fcrrífero uma discordância er.::e a sírie de
Minai c uma seqaencia de quarU-lioa, üiitus e nuc^estos ate
então reunidos em tal série ou, em parte, lidos como xistos
arqueanos. Em 1957, os mesmos autores definiram a série Rio
das Velhas para reunir esses metamorfitos e a subdividiram
nos grupos Nova lima (inferior xistos, filhos metassedimen-
tares e metavulcânicos e, subordinadamente, formação
ferrifera laminada, grauvaca, uma rocha quart/oanquerítica,
maciça, cm camadas espessas, quartzito seridtico e con-
glomerado xLstoso) e Maquine (superior), este, por sua vez,
dividido nas formações Palmítal (inferior: quartzo&sericitaxis-
to ou filito, com lentes intercaladas de quartzito seridüco) c
Casa Forte (superior: conglomerado c quartzho sericítico
maciço, com intercalaçôcs de xisto ou filito). A série de Minas
foi dividida, do topo para a base, em:

Grupo Piracicaba: formações Sabará, Barreiro,
Taboões, Fecho do Funil, Cercadinho.

Grupo Itabira: formações Gandarela, Caué.
Grupo Caraça: formações Batatal, Moeda.
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Quadro 1.4.1 - Correlações Estratlgráflcas Baseadas em Ebort (1!)55 a 1971).

Região

Macia

Nao-
Algonqul

ano

Patoo-
Algonqui

ano

Arqueano

Centro-Sul de Minas

Grupo | Formação

Eplzona
SaoJoào
dei Rei

rfWOOm

Barroso

Carandal

Tiradentes

Série de Minas

Formação tatalet*

Fas* grantòca pos-Bar

(Serie/Grupo) Fõrmaçl

Séf te Mantiqueira
(Barboaa. 1954)

baoana

k> Barbaoana (4) {

tetos Metabasftlc»

Sul da Minas - Valo do Paraíba

Sério ou Grupo

Mtsotona Andrelandla
O)

Catazona
Paraíba

Chamoqultlzaçêo/ |
Microcllnliação Juiz de Fora

Zona de Lavras - Lambarl

Grupo

S&oJoao
dal Rei

m

Formação

Macaia
Barroso
No das
Bvas-Uunbari 2)
Tiradentes (7)

) Grupo Amparo

Correlações de Ebert (1968):
(1) Conelaclona-se ao grupo Itapfrt em SP

Correlaciona-se ao grupo Varginha am MG
(2) Correlaciona s» 4 Fm. Pouso Alngre (Leonardo* Jr. et ai.. 1971)
(3) Correlaciona w ao grupo AçutiQuI
(4) Correlaclona-se ao grupo Ampara em SP

Centro-Norte do
Minas

Formação

bdalá

Macaúbas

ttaooloml

Sio Paulo

FormaçftoBeutorlo
Grupo ttaplra

STI

s •

§
oo
o

("~ ) Discordância.
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Schorscher (1979) definiu (informalmente) o grupo
Quebra Osso (constituído, principalmente, por rochas
ultramáfkas intrusivas e extrusivas do tipo greenstone)
como unidade basal do supergrupo Rio das Velhas, pas-
sando o grupo Nova Lima a ocupar uma posição
intermediária.

Ladeira (1980) subdividiu o grupo Nova Lima em uma
unidade basal (metavulcânica), uma unidade intermediária
(metassedimentar química) e outra superior (elástica).
Ladeira et ai. (1983) não reconheceram o grupo Quebra
Osso (Schorscher, op. cit.), por considerarem seus litótipos
como parte do grupo Nova Lima.

Enquanto, na década de 1950, os trabalhos na região do
Quadrilátero Ferrífero eram executados pelas equipes do
DKPM/USGS, chefiadas por N. V. Dorr D, no sentido do
sul e sudoeste trabalhavam Ebcrt e Rosier, com alguma
participação de Octávio Barbosa.

Ebert (1955) apresentou uma primeira divisão
estratigráfíca para o centro de Minas, considerando-o uma
"região po n ; o metamorfizada durante a última
orogênese", e compara-a com o "sulcstode Minas e vale do
Paraíba", que foi uma "região muito metamorfizada
durante a última orogênese". Ebert (1956a, b 1957. 1967.
1968,1971) e Ebert et aL (1958) continuaram os trabalhos
na região, estando os resultados esquematicamente
reunidos nos quadros 1.4.1,1.4.2,1.43 e 1.4.4.

Quadro 1.42 - Divisão Estrutural do Pré-Cambriano
Superior no Sul do Estado de Minas Gerais e no Estado do
Rio de Janeiro, a partir dos Dados de Ebert (1968).

Faixa
Orogênica
de Idade
Assíntica

faties

Extémides

A. A serra do Mar com
estrutura semelhante a u c

1957);
B. A divergência ("sincünaT
em forma de leque) do vale
do Paraíba (Lamego, 1948);
C. A zona de vergência
constante (de Juiz de Fora
até Barbacena) com o
sentido dos movimentos
tectônicos dirigido para o
interior (estrutura
imbricada);
D. Zuua uc Uubramenio e
falhamento mais suaves
(Ebert et ai., 1958).

Quadro 1.43 - Divisáo Metamóriíca do Pré-Cambriano Superior no Sul do Estado de Minas Gerais e Estado do Rio
de Janeiro, Preparado a partir dos Dados de Ebert (1968).

Antepaís da
Faixa Orogenética
Assíntica

Faixa
Orogenética
Assíntica

Unidade
Bacia do Rio
São Francisco
Zona do Espinhaço

D
C

B

A

Fades Metamórfica
anquimetamórfica

xisto-verde
xistos-verdes
anfíbolítica

anfjbolítica

aofJbolítica

Subfácies

com clorita.
com biotita.
com estaurolita e
disténio.

com silitnanita.

com silimanita.

Observação

com numerosas
intercalações
charnoquíücas até a
faixa transitória com C.
com forte granitizaçáo.
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Quadro 1.4.4 - DivLão Estratigráika do Pré-Cambriaco Superior no Sul do Estado de Minas Gerais e no Estado do
Rio de Janeiro preparada a parL * dos dados de Ebert (1968)

Grupo

PRE-
CAMBR1ANO
SUPERIOR

i

São João dei
Rei

Andrelândia
e Paraíba*
(em parte)

Paraíba

<
Unidade
Estrutural
D

C

A e B

- ^ —
Litologja

Metasscdimcntcs elásticos finos
c metacaJr^rro .̂

Micaxistos e quartzitos, menos
freqüentemente
met asse dime atos ricos em
feldspato.
Sedimentos eogeossinclinais,
metagrauvacas, metarcózios e,
mais raramente, quartzitos e
metacalcários.

Observação

Reúne as formações Tirzdentes,
Carardaí, Barroso e Pra^n^
conforme definidas por Ebert.

(•) "Foi abandonado, posteriormente, o nome Juiz de Fora para as partes do grupo Paraíba ricas em cLarnoquitos.
(Ebert, 1957a, p.511; 1962, p.53)n, in: Ebert, 1968, p .218.

A região foi dividida em terrenos arqueanos, algon-
quianos e pós-algonquianos. No Arqueano. estariam as
>éries Mantiqueira e Barbacena (Barbosa. 1954), esta
dividida em ama greenschisi-faáes (füitos, serpentinitos,
taJcoxistos etc.) e em uma fácies anfibolítica (biotita-xistos,
biotita-quartzitos, anGbolitos, hornblenditos etc).

Ebert (1956b) definiu a formação Lafaíete (micaxistos,
grauvacas, quartzitos, ultrabashos, itabírito e gonditos)
como mais nova que a sua formação Barbacena (fácies
sedimentar: micaxistos grauvaquianos, arcó/ios, quartzitos
ou conglomerados; fácies metabasítica: anfíbolitos, serpen-
tioitos, hornblenditos, talcoxistos, tremolita-xistos), e deia
derivada, em parte, por "ressedimentação dos produtos de
desmoronamento dos metabasitos...". Na mesma opor-
tunidade, colocou dúvidas quanto ao posicionamento da
série Mantiqueira de Barbosa (1954), em relação à
formação Barbacena, levantando a hipótese de serem a
mesma unidade com uma faciologia metamórfica distinta.
Dada a precariedade do conhecimento sobre as duas
úiumas unidades, sugeriu que se adotasse a definição de
pré-Minas para o embasamento conforme haviam propos-
to Rynearson et ai. (1954). Descreveu uma fase granítica
pós-Barbacena (trondhjemíüça, granodiorítica, granítica e
quartzodioríüca) que, acrescida dos ultrabasitos e gabros
dessa formação, constituiriam uma província magmática
neo-arqueana que não teria atingido a formação Lafaiete.

Ebert et ai. (1958, p. 47, 72) chamaram de gnaisses do
tipo Piedade (no mesmo trabalho usam os termos gnaisse
Piedade e grupo Piedade) a gnaisses miloníticos bandados,
com camadas claras aplíticas, camadas acinzentadas
(paragnaisses?), leitos de biotita e delgadas camadas de
mef.basitos, aflorantes nos arredores da cidade de
Piedade, Minas Gerais. Correlacionam-no à fácies
sedimentar da série Barbacena.

Ebert, ao longo de 1955 a 1971, adotou a divisão do
AJgonquiano em pale o e neo. No Paieoalgonquiano,

posicionou a série de Minas, em discordância sobre as
rochas arqueanas. Para o Neo-AJgonquiano, apresentou
uma série de c^visões estratigráficis, baseadas no seu con-
hecimento adquirido em anos de trabalhos de campo nas
regiões centro e sul de Minas Gerais.

Na epizona, posicionou o grupo São Jo?o dei Rei (Ebert,
1967) criado para reunir, a partir do topo, as formações
Prados (filhos pretos, metassiltitos de grauvacas, filhos
argilosos, mais raramente grauvacas e conglomerados),
Barroso (calcifíütos e calcários), Carandaí (grauvacas, con-
glomerados, xistos listrados) e Tiradentes (quartzitos e
conglomerados arcozianos, metarcózios, metassiltitos,
calcários dolomíticos). Seu correlato na mesozona é o
(série)-grupo Andrelândia (Ebert, 1956a), dividido em
quatro unidades:

a) micaxistos claros, com muita moscovita e granada ±
distênio, estaurolita e rutilo);

b) micaxistos escuros, ricos em biotita e plagioclásio,
com granada subordinada;

c) quartzitos purus ou com moscovita, distênio É
granada;

d) metarcózios listrados.
Na catazona, posicionou o grupo Paraíba - ex-série

Paraibuna e Paraíba (gnaisses caracterizados por intensa
adição do potássio) e a série Juiz de Fora (gnaisses de
desidratação e descalcinação de cbarnoquitos, gnaisses
com granada e silimaníta, psamhos degranulaçáo grossa a
média, quartzito íeldspático).

Ebert (1957, in: Ebert, 1968) abandonou o termo série
Juiz de Fora (Ebert, 1956a) em favor do grupo Paraíba.

Nesse esquema de metamorfismo crescente para sul con-
siderou a formação Carandaí estratigraficamente idêntica ao
grupo Andrelândia, que se mostra "num estado de metamor-
fismo regional muito mais elevado". Este, por sua vez, tran-
siciona para os gnaisses catametamórficos da série Juiz de
Fora (posteriormente reunida no grupo Paraíba).
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Dutra & Guimarães (1961) mantiveram a série Juiz de
Fora e estabeleceram uma origem magmática para grande
parte das rochas cbarnoquíticas.

Ebert, mais tarde, restringiu a distribuição da formação
Carandaí aos arredores da cidade homônima, passando a
denominar sua projeção para sudoeste (região de São João
dei Rei-Lavras) de formação Rio das Elvas. correlata à
formação Lambari (Ebert, 1971) que, por sua vez, seria
correlata à formação Pouso Alegre (Leonardos Júnior et
ai., 1971).

A formação Prados correlacionou à formação Macaia
(Ebert, 1971), definida na região de Lavras para reunir
arenitos, grauvacas e arcózios, com pequena contribuição
de sedimentos finos até muito finos, mas com maior
deformação e recristalização Glonítica.

Ebert (1968) fez referência à bifurcaçáo da faixa
orogênica formada pelos sistemas Paraibides e Araxaídes,
por ele definidos (Ebert, 1956b):

a) "os Paraibidcs, que continuam através do estado de
São Paulo até Paraná e Santa Catarina";

b) "os Araxaídes, que contornam a bacia do rio São
Francisco, dobrando para NW e, em Goiás, para norte".

Nesse mesmo trabalho, também apresentou hipótese
sobre a origem dos charnoquitos e graaulitos do sul de
Minas Gerais, chegando à conclusão da existência de
rochas orto- e paraderivadas. Em 1971, voltou a tratar da
questão dos paraibides e araxaídes.

Rosier (1957) concentrou seus trabalhos na serra do
Mar, dividindo o Algonquiaso dessa região em uma série
Superior mesometamórfica (quartzitos, mármores, an-
fibolitos, actinolita-xistos e moscovita-gnaisses) e uma série
Inferior, com paragnaisses catametamórGcos, subdividida
em:

a) série kinzígítica (plagioclásio-biotita-granada-
silimanita-gnaisses);

b) série charnoquítica (plagioclásio-biotita-hiperstênio-
gnaisses), semelhante à série Juiz de Fora, de Ebert (1956);

c) plagioclásio-augita-hornblenda-biotita-gnaisses.
Rosier (1965) apresentou novos dados sobre a geologia

àà faixa limítrofe entre os estados do Rio de Janeiro c
Minas Gerais.

Esses dois autores, Ebert e Rosier, e mais a equipe de Dorr
D, estabeleceram as bases para z estratigrafia da região
centro-sul de Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro, cada
qual responsável por uma determinada região.

Nos anos 70, a CPRM assumiu a execução dos
programas de mapeamento geológico na escala 1:250.000.

Brandalise et aL (1971) apresentaram uma geologia
preliminar da região meridional de Minas Gerais, com
mapas na escala 1:250.000.

Lima et ai. (1974) concluíram os trabalhos do Projeto
Mapeamento Geológico da Ceotnnsversal E-W, Setor C,
abrangendo as regiões a leste do Quadrilátero Ferrífero até
Manhuaçu.

Braun & Baptista (1976) ampliaram substancialmente a
abrangência do grupo Barbacena, passando a considerá-lo

como associação Barbaceaa, subdividida em vários com-
plexos. No resumo de seu trabalho, escrsvcram:

Quanto à nomenebrara, conc-^i-se que série
Barbacena, serie Rio das Velhas e supergrupo
Espinhaço são termos conflitantes e inade-
quados, pois designam a mesma seqüência já
chamada de série de Minas, per Derby. A
formação Sabará, em sua localidade-tipo, desig-
na milonitos dos plutonitos do embasamento da
série de Minas, xistos metabasíticos intrusivos,
xistos metavulcânicos ácidos da seqüência Minas
etc, não se referindo a nenhum estrato superior
dessa seqüência. O grupo Nova Lima, em sua
localidade-tipo, designa uma seqüência seme-
lhante e provavelmente síncrona à denominada
grupo Piracicaba, nas proximidades de Ouro
Preto e sua própria localidade-tipo, porém
preenchendo companimentos distintos. Por
todo o Ouadrilátero Ferrífero, são identificados
como Nova Lima xistos de diversas origens e
idades (na sua maior parte, filockos de básicas e
intermediárias ou das próprias rochas do em-
basamento). Para efeito de corrrhções, sugere-
se uma divisão em grandes associações
litostruturais denominadas Paraíba do Sul Bar-
bacena e Araxá, sendo também sugerida a
utilização do termo "série" de Mm as, dentro da
concepção de Derby, e "série Iiacolomí", na
concepção de Guimarães & Jaceues de Moraes.
Faz-se a sugestão de uma revisão completa .e
minuciosa, tanto estrutural como litológica, no
sul do Espinhaço, incluindo o Quadrilátero
Ferrífero.

Brandalise et aL (1976), seguindo essa orientação,
adotaram as divisões em associação Paraíba do Sul e
associação Barbacena, sem conotação csUatigráCca; a
associação Paraíba do Sul foi subdividida em complexo
Migmatítico (migmatitos e granitóides), complexo
Cbarnoquítico (ortometamorfitos básicos metas-
somatisados: charnoquilos, enderbúos, btrkremitos,
metadíorites, gnaisses charnoquíticos, granulitos
granatíferos localmente migmatíticos e quartetos), conten-
do ainda biotita-gnaisses com granada, silimanita, es-
taurolita e anfibólio, quartzoxistos, mkaxistos, mármore,
gnaisses a duas micas e lentes de charnoquito. A associação
Barbacena reuniu micaxistos e quartzitos granatíferos com
estaurolita, cianita, silimanita e asdalusita; rochas
carbonáticas. metabasitos, ultrabasitos e bíotita e/ou an-
fibolognaisses bandados localmente migmatizados.

Essa divisão incluiu parte das rochas definidas como
grupo São João dei Rei e Andrelândia por Ebert ;m seus
trabalhos.

Silva et ai. (197S) apresentaram, na legenda da folha
Barbacena - 1:250.000, a associação Paraíba do Sul, for-
mada por um complexo Charnoquítico equivalente ao de
Brandalise et ai. (op. cit.). A associação Barbacena foi
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subdividida cm: complexo Gnáisstco-Migmatftico
(granitóides ácidos a intermediários foliados a gnáissicos e
milonito-gnaisse); complexo Bonsucesso (conjunto
litológico cataclásüco: ultrabasito xistiCcado, quartzitos
micáceos ou ferniginosos, Glitos); complexo São João dei
Rei (unidades Prados, Car andai e Tirade nt es); complexo
Andrelândia (xistos granatíferos, quartzitos, gnaisses,
metacalearios; ressaitam que us xisios tie ocatc são
similares aos da unidade Carandaí c os contatos são
gradativos com o complexo Piedade); e complexo Piedade
(gnaisses com freqüentes intercalações de anfibolitos e
quartzitos e intercalações locais de xistos; gnaisses
sieníticos do Matola; gnaisses com bandamento fino, em
Piedade, com rochas gabróicas intercaladas).

A mesma linha de ação foi adotada por Fontes et ai.
(1978) no Projeto Jequitinhonha.

Trouw et aL (1980) definiram um grupo Carrancas, com
características intermediárias entre os grupos São João dei
Re: e Andrelândia, posicionando-o no Proterozóico Supe-
rior. Dividiram-no em formação São Tumé das Letras
(quartzitos micáceos, localmente conglomeráticos, ricos
em opacos) e formação Campestre (cloritóide-filitos
grafitosos ou xistos em intercalações ccntiraétricas a
métricas com quartzitos).

Karfunkel & Noce (1933) dividiram o grupo São João
de! Rei nas formações Tiradentes, Carandaí e Rio Elvas,
incluindo as formações Prados e Barroso (de Ebert) na
formação Rio Elvas. Advogaram para a formação
Carandaí uma origem glacial. Noce (1987) abandonou
tal subdivisão, passando a adotar, com modificações, a
divisão do grupo São João dei Rei em sete unidades (A
a G), conforme apresentada por Valeriano (1985; in
Noce, 1987).

Barbosa & Grossi Sad (1983a) apresentaram uma
proposta de divisão do complexo Juiz de Fora em unidade
Comendador Venâncio (rochas da seqüência
charnoquítica, tendo quartzito e biotita-gnaisse
diaftorético como rochas subordinadas) e unidade Raposo
(diaftorítos com evidências mineralógicas e petrográficas
de derivação a partir de rochas da seqüência
charnoquítica) além de uma unidade Itaperuna (granulitos
5.5.). Trataram também, da petrografia (1983b) e da
petrologia e geoquímica (1983c) dos charooquitos e i ochas
afins ao longo da divisa Minas Gerais-Rio de Janeiro.
Grossi Sad & Barbosa (1985) voltaram a tratar da origem
dessas rochas.

Grossi Sad et ai. (1983) correlacionaram a formação
Lafaiete (de Ebert, 1956b) ao grupo Nova Lima.

Machado Filho et aL (1983) definiram um complexo
Barbacena ("metatexitos com paleossomas xistosos básicos
e ultrabásicos e neossomas granodioríticos e graníticos...
posicionados no aí on do São Francisco"), um complexo
Juiz de Fora (seqüência de rochas da suíte charnoqu ica,
predominantemente enderbítica, com faixas kinzigítícas
intercaladas), um complexo Paraíba de Sul (gnaisses e
raigmatitos extremamente bandados e cataclásticos,

aflorantes no vale homônimo, rochas kinzigíticas,
charnoquíticas e granitóides), todos de idade arqueana.
Mantiveram os supergrupos Rio das Velhas e Minas e os
grupos Lafaiete e Dom Silvério como entidades perfeita-
mente individualizadas. O grupo Andrelândia foi dividido
em unidades litológicas e mineralógicas. Para o grupo São
João dei Rei, mantiveram a divisão original de Ebert acres-
cida da formação Czrzzdsi (siltitos homogêneos com
intercalações decimétHcas e métricas de filito grafitoso;
subordinadamente ocorrem gfauvacas e arenitos fer-
ruginosos), considerando-a depositada diretamente sobre
o complexo Barbacena. O grupo Carrancas foi separado
nas formações São Tome das Letras, Campestre e Rio
Elvas (que Ebert colocou no grupo São João dei Rei).
Consideraram esses três grupos como sendo do
Proterozóico Inferior. "O gnaisse Piedade foi con-
siderado como resultado de um tectonismo de àsalhamen-
to horizontal, de idade arqueana ou transamazônica, que
atuou sobre rochas do complexo Barbacena e supergrupo
Rio das Velhas..."

Evangelista (1984,1985) estudou estreita faixa entre o
Quadrilátero Ferrífero e Ponte Nova, definindo o com-
plexo Granulíüco de Acaiaca (piribciitcs, piriclositcs,
plagíogranulitos, kiazigitcs, diques pcgaiaróides e rochas
retrometamórficas derivadas das rochas de alto grau).
Teixeira et aL (1987a) voltaram a tratar dessas rochas com
ênfase na idade, petrogênese e tectônica.

Trouw et ai. (1986) apresentaram uma Contribuição à
Geologia da Folha Barbacena - 1:250.000, que incluiu a
própria região de Carrancas, onde o grupo homônimo foi
definido, desconsiderando-o com a seguinte citação:
"Contrário a propostas anteriores, envolvendo o grupo
Carrancas (Trouw et aL, 1980,1983 e 1984), propomos aqui
uma subdivisão dessa unidade sedimentar em duas fácies:
a São João dei Rei, com quartzitos maturos e
metacalcários, e a outra, rica em quartzitos e
metagrauvacas, aqui denominada fácies Luminárias". Em
tal esquema, a fácies Luminárias corresponderia à porção
basal do grupo Andrelândia. Dividiram a fácies São João
dei Rei em cinco unidades, a fácies Luminárias em sete
unidades e o grupo Andrelândia em cinco unidades, em-
bora mostre-se com seis na legenda da carta.

Grossi Sad & Dutra (1988) apresentaram um trabalho
sobre a composição química das rochas supracrustais do
grupo Paraíba do Sul, onde é mostrado um mapa na escala
1:1.000.000, con uma nova divisão estratigráfica desse
grupo (formações Desengano, Iobé , Itaocara e
Euclideiãndia).

O mapa citado é resultado de um trabalho de compilação
de dados, desenvolvido por Grossi Sad & Pinto, desde 1983,
envolvendo, de maneira geral, os levantamentos geológicos
executados para o DRM, na escala 1:50.000, c que foi apresen-
tado, na escala 1:500.000 durante o Ia Simpósio de Geologia
da Região Sudeste, em setembro de 1989.

Num âmbito mais amplo estão os trabalhos de Almeida
(1977,1981), Cordani & Teixeira (1979), Cordaní et ai
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(1973,1985), Teixeira (1985), Teixeira et aL (1985), Haratyi
& Hasui (1982a, b), Haralyi et al. (1982,1985), Hasoi &
Oliveira (1984), que versam geralmente sobre geotectônica
e geocronologia.

A oeste da área do projeto, existem vários trabalhos
de teses de pós-graduação de alunos da UFRJ, orien-
tados por Rudolph AJ. Trouw. À época da realização
deste projeto, preparava-se a tese de Alsxh Nun

que interessa à parte da porção ocidental da folha Lima
Duarte.

Em 1988, a CPRM/BH apresentou o produto final do
Projeto Sâo Gonçalo do Sapuad, resultante do Programa
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB,
constando de duas folhas em escala 1:50.000 - folha São
Gonçalo do Sapucaf (Sirva et aL, 1988) e folha Heliodora
(Bakazar el al., 19SS).
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_ CapítuloS
Metodoiogia

por
Haroldo Santos Viana

A exemplo de outros projetos, a metodologia prevista
para realização da folha Barbacena, do Projeto Barbacena,
seguiu os padrões estabelecidos pela CPRM, de acordo
com as solicitações do DNPM:

1* Etapa - Levantamento e aquisição da documentação
básica: cobertura aerofotográüca na escala 1:60.000 da
USAF, 19ó4-19óó; bases topográficas na escala 1:50.000,
IBGE, 197ó; imagem de saiéüle LãodàãC V, Sensor TM,
canais 4 e 5, nas escalas 1:100.000 e 1:125.000, mosaicos de
radar, na escala 1:100.000.

2* Etapa - Compilação e análise bibliográfica: levan-
tamento e estudo de todo o material bibliográfico
disponível no âmbito da área do projeto. Além disso, con-
sulta dos relatórios de pesquisa relativos k área, existentes
no DNPM.

3* Etapa - Interpretação de dados de sensores remotos:
interpretação das aerofotos convencionais pelos métodos
Guy-Riverau e convencional de chaves; o método Guy-
Riverau foi abandonado, tendo em vista o baixo nível de
separação proporcionado. Gerou-se um mapa
fotogeológico, complementado pelos dados de imagens de
radar e satélite.

4* Etapa - Reconhecimento geológico: nos meses de
agosto e setembro de 1986, todos os membros do projeto,
em conjunto, percorreram os principais perfis em todas as
folhas, objetivando a identificação no campo dos principais
domínios geológicos e traços estruturais. Além disso, serviu
para entrosar a equipe, compatibilizando a terminologia
geológica.

5* Etapa - Reinterpretação de dados de sensores
remotos: de acordo com as feições observadas no campo,
complementadas com aquelas extraídas das aerofotos, fez-
se uma reavaliação dos resultados obtidos anteriormente.

6* Etapa - Elaboração do anteprojeto definitivo: es-
tabelecimento de prazos de execução das atividades do
projeto, objetivos e metas cm função das 3* e 6* etapas.

7*Etapa - Cartografia sistemática: foi executada nos
períodos de novembro a dezembro de 1986 e de março a
agosto de 1987, sendo corridos perfis geológicos,
selecionados com base nos dados obtidos na 5* etapa ao
longo das principais rodovias c estradas vicinôíà, uíuizan-
do-se carros. Em áreas de maior complexidade geológica,
executou-se perfis a pé. Nesse período, coletou-se
amostras de rochas para estudos peirográfícos e
pcüúlúgicuS.

8* Etapa - Cartografia geológica sistemática de campo
II: nos períodos de outubro a dezembro de 1987 e de maio
a julho de 1988, deu-se continuidade aos trabalhos de
campo, visando à elaboração da carta geológica. Nessa
etapa, foram coletadas amostras para datações
geocronológjcas.

9* Etapa - Levantamento geoquímico: baseados nos
dados geológicos existentes, programou-se os pontos de
amostragem, plancjando-se então trabalhos de coleta de
amostras e seus padrões, a escolha dos métodos analíticos
e interpretação dos dados, com a preparação do documen-
to final.

10* Etapa - Levantamento geofísico: adotou-se uma
sistemática que permitisse a obtenção de subsídios para a
definição da geologia regional, a identificação de
parâmetros e o estabelecimento de procedimentos para a
análise de dados gcoffsicos em áreas semelhantes. Em
aerogeofisica, os mapas magnéticos disponíveis foram in-
terpretados qualitativamente e correlacionados à geologia,
sendo algumas anomalias selecionadas para a
interpretação quantitativa. Em geofísica terrestre, foi
levantado um perfil regional de gravimetria, entre Barroso
e Santos Dumoot (figura 11.5.1). Os dados desse perfil, e o
de um perfil magnético, obtido dos mapas de contorno,
foram modelados cm microcomputador, na busca de
elementos para auxiliar na definição da teciõnica regional.

11* Elapa - Consolidação final dos dados: integração
dos dados reunidos durante a execução do programa,
dados gcoquímicos, gcoftsicos, petrográficos e analíticos,
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elaboração das cartas geológica e mctalogenético-
previsional.

12* Etapa - Texto explicativo: o geólogo Haroldo San-
tos Viana iniciou a execução de suas tarefas nesta folha em

fevereiro de 1986, sendo responsável pelo mapeamento
geológico e descrição de parte dos tópicos que compõem
o texto explicativo, juntamente com os demais colegas, em
conformidade com os créditos de autoria citados anterior-
mente.
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Capítulo 1
Sinopse da Geologia Regional

por
Claiton Piva Pinto

A área em estudo situa-se na região Sudeste, e está
contida integralmente no estado de Minas Gerais (figura
12.1). Compreende parte das províncias estruturais São
Francisco, Mantiqueira e Tocantins, de Almeida et ai.
(1977), redefinidas como províncias geotectônicas no
Capítulo 6, da Parte D, deste texto explicativo. A região vem
sendo objeto de estudos geológicos desde o século passado.
Um incremento nesses trabalhos se fez sentir a partir da
segunda metade do século XX, continuando até os dias
atuais. Algumas unidades líticas "oram definidas neste
projeto e estão detalhadas no Capítulo 2, da Parte II. Uma
síntese da estratigraCa é mostrada no quadro II.l.l.

A província geotectônica São Fraucisco, também
referida na bibliografia como cráton do São Francisco,
ocupa a porção noroeste da área do projeto. Nesse
domínio, caracteriza-se por seqüências de rochas vulcanos-
sedimentares (complexos Barbacena e Santo Antônio do
Pirapeünga e supergrupo Rio das Velhas) de idade ar-
queana e por maciços granitóides, alguns de dimensões
batolíticas (Ribeirão Pínheírinho, Serra do Carmo, Pimen-
ta, Brás Pires e outros náo-formalmcnte batizados, além do
complexo Ressaquínha), de idades variando do Arqueano
ao Proterozóico Inferior. Metabasitos, do Proterozóico
Inferior, também são encontrados. O complexo Ressaqui-
nha configura um batólito consideravelmente grande,
gerado por anacexia de material crustai, preservando em
seu interior porções de gnaisses bandados e de outras
rochas à semelhança de xenóütos; é também referido na
bibliografia como batólito do alto Maranhão e granodiorito
de Congonhas, em áreas fora do domínio do projeto. Esse
conjunto de rochas tem feições próprias do domínio da
crosta intermediária, com mctamorfkmo nas fácies xisto-
verde a anfibolito.

A província geotectônica Mantiqueira ocupa a p< rçáo
sudeste da área do projeto. Nesse domínio, caracteriza-se
por: a) orto- e pararrochas, de idade arqueana, metamor-
fizadas nas fácies anfibolito e granulito (suíte metamórfica
São Bento dos Torres, complexos Juiz de Fora e Acaiaca);
b) orto- e pararrochas do Proterozóico Inferior, com
tnetamorSsmo na fácies anfib >üto (complexo Mantiqueira,

suíte metamórfica São Sebastião do Soberbo e grupo Dom
Silvério, além de metagranitos e metabasitos não-
batizados); c) ortorrochas de idade incerta, metamor-
fizadas ou não, atribuídas ao Proterozóico Indifercnciado.
As rochas arqueanas têm registros compatíveis com o
domínio da crosta inferior, enquanto as demais, com o da
crosta intermediária.

Algumas unidades estratigráficas, de notável
distribuição regional e consagrado registro na literatura,
como o grupo (complexo, associação...) Paraíba do Sul, na
província geotectônica Mantiqueira, e o supergrupo
Minas, ao norte, na província geotectônica São Francisco,
não ocorrem na área do projeto.

O contato entre essas duas províncias é lectônico, mar-
cado possivelmente por uma colisão do tipo continente x
continente.

A província geotectônica Tocantins ocupa uma pequena
área da porção ocidental do bloco cartografado, estenden-
do-se para oeste e margeando a província geotectônica São
Francisco por esse lado. Caracteriza-se no interior e ar-
redores da área investigada por espessos pacotes metas-
sedimenlares, com reduzida contribuição vulcânica (?)
representada por anfíbolitos e metandesitos (?). Tais
rochas estão reunidas nos grupos Andrelândia e São João
dei Rei. Mostram metamorGsmo crescente para o sul,
variando da fácies xisto-verde a anfiboiito alto, e feições
próprias da crosta intermediária; são consideradas do
Proterozóico Médio.

O contato com as outras duas províncias é tectônico em
quase toda sua extensão, à exceção de uma pequena faixa
no domínio desta folha. Proce&sa-se por uma provável
nappe de charriage com movimentos para norte e nordeste.

A região mostra uma evolução geotectônica, com
registros de ciclos tectonotermais desde o Arqueano até o
Proterozóico Supcríor-Eopaleozóico; feições mais recen-
tes são marcadas por falhamentos de gravidade e intrusões
ácidas a básicas não-deformadas.

Os ciclos de aplainamento Gonduana, Pós-Gonduana,
Sul-Americano, Velhas e Paraguaçu atuaram em toda a
região, sem, contudo, mostrarem-se onipresentes.



Quadro 11.1.1 - Comparação das Colunas Estratlgráfloas do Pré-Cambriano das Folhas Lima Duarte, Garbaceria, Rio Espera e Ponte Nova, Est; belecidas Neste Projeto.

Folha Uma Duarte Folha Barbacena I Folha Rio Espera Folha Ponte Nova

Província Geotectonica Tocantins

Domínio da
Crosta

Intermediária

Proterozoioo
Médio

Grupo Andrelândia (PMai, PMas) Grupo São Jo8o dei Rei (PMsjp. PMsje)

Província Geotectonica Mantiqueira

Domínio da
Crosta

Intermediária

Domínio da
Crosta Interior

Proterozoioo
Indiferencia-

tio

Proterozoieo
Interior

Arqueano

pegmatites (pg)
btotita-granito nio-derormadc (Py)
bkMtta-granito faooidal a blastomilonftico
Ribeirão dos Cavalos (Pytc)
.tonalito-gnaisse Pirapetlnga (Pyp)
peridotito setpentlnizado (Py)

.complexo Mantiqueira (Plm)

.complexo Juiz de Fora (Ajf)
suite metamorfica São Bento dos Torres
(Asb)

.complexo Mantiqueira (Plm)

.suite metamorfica Sao Bento dos Torres
(Asb)

grupo Dom Stlvério (Plds)

alcaligranito Oivinésia (Ptyid)

complexo Mantiqueira {Plm)
complexo Aplaca (Aac)

metaígneas básicas
magmatitos ácidos, granitos
pegmalóídes de Rio Dooe

grupo Dom Silvèrio (Pldsi, PWs2. PUs3)
biotita-granito (PH/2)
leucogramto (PV1)
ortoanfibolito (PU)
suite met '.môrlica São Sebastião do
Soberbo (Plss)
complexc Mantiqueira (Plm)
complexc Juiz de Fora (Aji)

Província Geotectonica Sao Francisco

Domínio da
Crosta

Intermediária

PlOtBIOIÔiCO
Interior

Aiqueano/
Proterozotco

inferior

Arqueano

metabasitos (PU)
.complexo Ressaquinha (Plr)

.complexo Barbacena (Abi, Ab2)

granito alcalino (Pryt)
moscovita-granito Brás Pires (Plyibp)
complexo Rossaquinhs (Plr)
granito cisaltiado Pimenta (APIyip)

tonalitotrondhjemito Serra do Carmo
(Ayisc)
granodiorito • granito Ribeirão Ptnheiri-
nho (Ayip)
supeigrupo Rio das Velhas (Arvi, Arvm,
Arvs)
complexo Santo Antonio do Pirapetinga
(Asap)

I
8
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Capítulo 2
Esiratigrafia, Petrografia e Petrologia

por
Haroldo Santos Viana, Emiliano Comélio de Souza e

ValterJosé Marques (subitens ZZLX ZZZ5, Z3.1.5, ZXZ5)

2.1 Introdução

A área da folha Barbaceca encontra-se inserida cm
terrenos pré-cambrianos, entre as províncias gcoicctõaicaa
São Francisco, Mantiqueira e Tocantins, como definidas no
Capítulo 6 da Parte II deste texto explicativo. Trata-se de uma
área de evolução geológica extremamente complexa, onde a
superposição dos evenros tectocometamórSco> que atuaram
na área produziram uma obliteração parcial ou total dos
elementos estruturais, estratigráfícos, texturais e
mineralógicos primários, necessários à identificação das
unidades geológicas e sua ambiênáa de formação, ou mesmo
das suas posições estratigráScas relativas. Essas evidências
são observadas como transposição de foliações e/ou
acamamentos, cisalhamentos dúcteis/rúpteis (transcorrente e
de empurrão), superposição de dobramemos, metamor&smo,
migmatização, intrusões e rejuvenescimento isotópico.
Diante dessas difiqiídades inerentes à área, vários autores
têm tentado estabelecer parâmetros que possibilitem um em-
pühamento estratigráfico, tendo como base o reconhecimen-
to dos eventos tectonometamórficos, somados às poucas
datações gcocronológicas existentes.

Embora os limites dessas províncias geotectônicas não
possam ser precisados no campo, dada a complexidade
tccíónica da área, com base nos trabalhos apresentados
durante o International Symposium on Archcan and Early
Proterozoic Geologic Evolution and Metallogcnesis -
1SAP em 1982 por Haralyi & Hasul, Mascarenhas & Suva
Sá, Teixeira e nos trabalhos apresentados no 4" Simpósio
de Geologia de Minas Gerai-. -m 1987, p< r Teixeira et ai.
e Jost et ai., aliados aos trabaLos de campo, embasados na
caracterização estrutural, petrográTica e litogeoquimica
dos diversos domínios litológicos cartografados, além de
outros de cunho regional, tais domínios foram en-
quadrados nas três províncias geotectônicas mostradas na
figura ÍI.6.1.

A província geotectõnica São Francisco engloba, na
área, rochas do complexo Ressaquinha e a seqüência
metavulcanossedimentar do complexo Barbacena. A área
de abrangência da província São Francisco, como original-
mente delimitada por Almeida (op. cit.), foi ampliada para

sul, caracterizada pelas ocorrências dos granitôides do
complexo Ressaquinha, que parecem correlacionar-se
com o granito Congonhas (Barbosa, 1949; Guild, 1957) c
com o batóüto do alto Maranhão, de Grossi Sad et ai.
(1983). Essas rochas foram referidas, também, por Pires
(1977) e datadas por Teixeira (1985), mostrando uma idade
Rb/Sr de 2750m.a.

No complexo Barbacena, incluem-se rochas de natureza
metavulcãnica, metassedimentar, metaultramáfica e
metabasítica.

No domínio da província geotectõnica Mantiqueira, a
unidade mais expressiva é o complexo Mantiqueira,
seguido da suíte metamórGca São Bento dos Torres.

O complexo Mantiqueira engloba gnaisses bandados de
composição tonalito-trondbjemítica e granito-granodiorítica,
com associações de níveis e lentes de metabásicas an-
fibolitizadas. Toda a wnt<fa<fr está amplamente afetada pela
deformação regional, gerada por risalhamento de baixo
ângulo.

À suíte metamórfica São Bento dos Torres associam-se
rochas charnoquíticas, granulito ácido, piriclasito, ender-
bito-gnaisse, piribolito, além de granada-biotita-gnaisses
miloníücos.

O grupo São João dei Rei faz parte da província
geotectõnica Tocantins. Encontra-se caracterizado na área
pelas formações Rio Elvas e Prados, sendo a primeira
constituída de biotita-xbto milonítico e a segunda, por
filitos, calcifilitos e megalentes de calcário.

12 Província geotectõnica São Francisco

2.2.1 Complexo Barbacena - Ab

2.2.1,1 Comentários gerais

Barbosa (1954) introduziu o termo série Barbacena,
definida nos arredores da cidade homônima e carac-
terizada por um conjunto de rochas xistosas, micaxistos,
cioritaxisios, anfiboloxistos, (alcoxístos etc, parcialmente
granitizados.
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Ebert (1956a) dividiu tal seqüência vulcanossedimentar
cm duas unidades denominadas formação Lafaiete e
formação Barbacena, considerando a primeira como mais
nova, visto não estar granitizada.

Mais tarde, o termo associação Barbacena foi utilizado
com uma abrangência mais ampla, distante da definição
originai, por vários autores, entre etes üntua &. Eapiloiã
(1976). Silva et ai™ (1978) e Cavalcante et ai. (1979).

Pires (op. cit.) apresentou evidencias contrárias às
afirmações de Ebert (op. cil.) e propôs a extinção do termo
formação Lafaiete, retornando essa unidade
manganesífera ao grupo Barbacena.

Pires (op. cit.) e Schorscher (1979) consideraram o
grupo Barbacena como uma extensão do supergrupo Rio
das Velhas, ao sul do Quadrilátero Ferrífero.

No presente trabalho, o termo complexo Barbacena foi
empregado para englobar os litótipos anteriormente
definidos por Barbosa (op. cit.), incluindo rochas de aspec-
to gnabsico, finamente laminadas e bastante xistosas. Essa*
rochas foram definidas por Ebert (1984) nas proximidades
de Padre Brito, como gnaisse Piedade. Entretanto, o
próprio autor afirma que é muito provável que esses gnais-
ses pertençam à série Barbacena. A dificuldade em
caracterizá-los precisamente prende-se ao fato de as
exposições serem descontínuas e, via de regra, intensa-
mente intemperizadas.

22.12 Distribuição geográfica

Os metamoríltos dessa unidade estão distribuídos em
uma faixa de aproximadamente 61un de largura por SOkm
de comprimento, no senüdo SW-NE, passando ao sul de
Padre Brito, entre Antônio Carlos e Campolide ao sul de
Barbacena, estreitando para leste da BR-040 onde pratica-
mente margeia o rio das Mortes (figura 112.1).

22.Í3 Relações de contato

Os íiíótipos dessa unidade fa?em contato com todas as
outras cartografadas na íotha. Os contatos, na maioria das
vezes, correspondem a zonas de císalhamcnto, em geral de
baixo ângulo, ocorrendo variações a até alto ângulo. Assim
são os contatos do limite norte, nas proximidades da
confluência do rio das Mortes, em relação aos granitóides
do complexo Rcssaquinha; o contato com o grupo São João
dei Rei também é tectónico. No limite sul, é cavalgado pelos
gnaisses do complexo Mantiqueira através de ampla zona
de cisalhamento de baixo ângulo, bastante próxima da
horizontal.

22.1 A Lilologia, raetamorfismo e deformação

As lilologias que integram essa unidade são metas-
sedimentos, metabasitos, gnaisses laminados e
mctaultramáficas. Esse conjunto de rochas encontra-se,
em sua quase-totalidade, intensamente decomposto, o que

dificulta sobremaneira a sua individualização durante a
cartografia. Entretanto, no âmbito da folha Barbacena, foi
possível dividir o complexo Barbacena cm duas unidades,
com base no predomínio de litótipos, caracterizando-as
como unidades 1 e 2.

Nesse complexo, verificou-se com freqüência a
prcõCüça Uc ~.wiüj C Jiqucs de rochas pcgmatóldes e
granitóides, semelhantes às que ocorrem no complexo Res-
saquinba.

Em alguns cortes em material decomposto, mas onde
aspectos estruturais e texturais ainda mantêm-se preser-
vados, verificou-se que a rocha original era destituída de
quartzo e tinha um aspecto granular fino, gerando um
rególito de cores variadas, do amarelo ao roxo. Esse
material bem-exposto a SW de Barbacena, próximo ao
acesso para Padre Brito, é possivelmente originário de
xistos básicos; exemplares frescos não afloram.

No plano das deformações, cabe destacar a tectônica
iaugeuciai, que piúúuziu forte miiO&iiizaçáo c transporte
para NW, seguida de transcorrência (cisalhamento de alto
ângulo) e crenulações. Dentre as transformações as-
sociadas às deformações, ressaltam o metamorfismo na
fácies xisto-verde e uma carbonatava" tâ/uia dás rochas
mctaultrabásicas; é possível supor uma ortoderivação
(peridotitos?) para os tipos serpentiníticos. Nos anfibolitos
dessa seqüência, há evidências de um meiamorfísmo na
fácies anfibolito médio a baixo, com superposição de dis-
creto evento em condições equivalentes á fácies xisto-
verde. Tal associação litoiógica sugere uma seqüência do
tipo greenstone-beít.

2.2.1.4.1 Unidade 1 - biotita-gnaisse laminado - Abi

Diversos tipos litológicos podem ser observados na estrada
que liga Barbacena a Ibertioga ou na de Barbacena a Antônio
Carlos. Trata-se de um conjunto de rochas, em geral intensa-
mente intemperizadas, cartografadas como: gnaisse fina-
mente laminado (foto 1), intensamente cisalhado e bastante
xLstoso: metavulcânicas básicas (anfibolitos e anfiboloxistos);
e, subordinadamente, moscovita-xisto, serícita-granada-xisio,
biotíta-granada-xisto, biotita-xisto, quartzito scricítico,
metaultramafitos e gondítos.

No corte de estrada próximo do aeroporto de Bar-
bacena, na que vai para Sá Forte, observa-se um conjunto
de rochas bastante meteorizadas, que caracterizam parte
dessa unidade. Trata-se de uma série de rochas
saprolitizadas, muito argilosas, finamente laminadas, ar-
roxeadas a róseas, com lentículas de material sericítico.
ientículas de quartzo e também de minerais claros
caulinizados c serieiti/jdos, onde se inserem corpos de
scricita-granada-xisto prateado, crcnulado, às \c/c-
placoso, com dimensões de 0,5 a 3m. Inserem-se, também,
corpos de quart/ito scricítico, fino, esbranquiçado a
amarelado, com espessura de 1 a 2m, além úc
metaultrabásicas (3m) e anfibolitos (5m), Os anfibolitos
são de granulação bastante fina.
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fig. 11.2.1 - Distribuiçio dos Ihótípos do complexo Barbacena na toflia Barbacena.

Na antiga estrada Sá Forte-Antôoio Carlos, essa
seqüência 6 mais meteorizada, oconendo níveis totalmente
argilizados de cores amareladas ou vioiáceas a amarron-
zadas, com certa ritmicidade, alternados a corpos métricos
de anfibolito ocre, além de corpos de composição granítica
a granodiorítica, cisalbados, mterestruturados aos gnaisses
rõseos finamente laminados.

O maior corpo de rochas mctaultramáfícas ocorre nas
proximidades de Campolide. É caracterizado pelrografica-
mente como cloritaxlsto, talconsto, serpentinito e esteatito.

A total decomposição dos gnaisses dessa unidade não
possibilitou a realização de estudos microscópicos. Outros
litótipos, embora subordinados, mostraram material em
melhores condições e foram laminados.

As rochas metaultramáfícas estão representadas por
serpentinítos com texturas xistosas e jackstraw (pega*
varetas) e granulaçâo fina. A mineralogia essencial é for*
mada por serpentina (como pseudomorfo de olivina),
anfibólio e talco, ocorrendo em segundo plano, carbonato
e opaco. A serpentina i da variedade leuchtenbergita e
peninita. O anfibólio é tremolita, que ora acompanha a
orientação preferencial da rocha, ora não. O talco parece
derivar do anfibólio.

Os metabasitos estão representados por anfibolitos de
textura granonematoblástica inequigranular fina a média,
sem orientação linear preferencial dos constituintes na
seção investigada. São formados por actinolita, cm cristais
irregulares c aciculares, às vezes geminados em setor Tal
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geminação é característica de piroxênio, o que sugere
derivação a partir desse mineral. O plagioclásio é o segun-
do constituinte e mostra-se recristalizado. Em proporções
bem menores, ocorrem quartzo, titanita, biotita e opaco.

Um terceiro litótipo foi definido como carbonato-
hiri'itn-quarfzo-xistp de textura granolepidoblásttca
eqüigranular fina, formado por quartzo (70%), biotita
(20%) e carbonato (9%), tendo como acessórios opaco,
moscovita, ruülo, zireão e, aparentemente, fcldspato. O
carbonato ocorre em arranjo granoblástico.

Outro exemplar é um quartzossericita-moscovita-xisto
de textura granolepidoblástica eqüigranular fina, formado
por quartzo (50%), moscovita/sericita (40%), cloriía (5%),
opaco, feldspato, turmalina e biotita.

2.2.1.4.2 Unidade 2 - moscovita-biotita-xisto - Ab2

Essa unidade é constituída por um conjunto de rochas,
com predomínio de moscovita-biotita-xisto, granatifero ou
não, com intercalações de metabásicas. Trata-se de um
xisto intensamente crcsulado, injetado por rochas
granitóides (feio 2). Subordiaadaincníc, associa-sc a cor-
pos de gnaisses finamente laminados e cisalhados e de
metaultramafitos, quartzitos e gonditos. Os melhores
afloramentos dessa unidade podem ser observados na an-
tiga estrada de ferro entre Antônio Carlos e Campolide, ou
no leito do rio das Mortes, logo após o cruzamento com a
BR-040. Deve ser salientado que a quase-totalidade dos
afloramentos visitados encontra-se intensamente in-
temperizada, dificultando em muito uma correta
caracterização da unidade.

Um exemplar, estudado ao microscópio, foi definido
como granada-clorita-sericita-quartzoxisto, com textura
granolepidoblástica ineqüigranular fina a média, formado
por quartzo (55%), scricita (20%), clorita (15%), granada
(8%), opaco, zireão e turmalina. Mostra-se com uma
estrutura xistosa, microdobrada, onde porfiroclastos
milimétricos de grana<fa.almamtina mostram-se contor-
nados por paihetas de ciorita (dela derivadas), serícita e/ou
moscovita. Nas charneiras das microdobras observa-se um
discreto desenvolvimento de paihetas de clorita. A granada
pode mostrar-se rotacionada, com caráter pré- a
sintectônico.

Um tipo particular de rocha é um epídosito de textur i
granoblástica eqüigranular fina, formado por epídoto
(98%), quartzo e opaco. A rocha está associada a material
de aspecto vulcanossedimcntar, caracterizado por xistos e
metabasitos.

22.ÍS Utogfoquímica

22.1S.Í Introdução

A localização das amostras utilizadas na litogeoquimica
é apresentada na figura 112.2. Os estudos petroquímicos
da unidade no âmbito da folha Barbacena estão restritos às

interpretações do comportamento dos óxidos de elementos
maiores analisados em quatro amostras de rochas
metamorfizadas ricas em magnésio (tabela 11.2.1),
coletadas em projeto de prospecção mineral. Na presente
investigação, conforme consta da tabela FI.2.2, desenvol-
veram -'? comparações analógicas dessa pequena
população com médias de amostras da mesma unidade
Barbacena coletadas e estudadas por Noce (1987), além
das médias de rochas ultramáficas pertencentes a outras
unidades (Dom SüVério, Rio das Velhas e Santo Antônio
do Pirapetinga) estudadas neste projeto em áreas
contíguas à folha Barbaceoa. No âmbito mais geral, es-
tabeleceu-se, ainda, comparações dessas amostras com
outras médias de ofiolitos fanerozóicos, komatiftos
peridotfticos do Canadá, da Austrália ocidental e da
formação Komati na África do SuL

Tabela 11.2.1 - Complexo Barbacena - Rochas
Ultrabásicas.

N« de
Ordem

1
2
3
4

Sigla da
Amostra
SA-123A
SA-125C
SA-137B
SA-145-D

Tipo
Petrogenético
Scrpcnünito
Cloritasdsto
Talcoxisto
Cloritaxisto

Unidade

Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena

22AS2 Agrupamento estatístico multivaríado

Nas figuras 11.2.3a e 11.23b estão representados os graus
de similaridades químicas entre as amostras que compõem
a população de rochas ultrabásicas do complexo Bar-
bacena aqui analisadas. Vê-se com clareza que apenas as
amostras 1 e 2 apresentam alto grau de similaridade entre
si, fato que não ocorre entre as amostras 3 e 4. Es.as, além
de diferirem entre si, são também dissimilares em relação
às anteriores. Vários óxidos como FeO, Fe2Os, MnO, CaO,
T1O2, P2O5 e K2O apresentam-se em porcentagens bem
diversas entre as amostras 3 c 4, sendo, portanto,
responsáveis pela grande diferença entre elas.

Na figura II.2.4 observa-se o mesmo agrupamento entre
as amostras 1 e 2, c 3 e 4, bem como o marcante afastamento
entre esses pares, além dos seguintes aspectos:

a) as médias das ultrabásicas das unidades Santo
Antônio do Pirapetinga (5A) e Rio das Velhas Inferior
(6B) agrupam-se ao redor da média dos ofiolitos
fanerozóicos (9E);

b) as médias dos komatiítos peridotfticos da África do
Sul (formação Komati), da Austrália ocidental e do Canadá
(cinturão Abitibi) juntam-se no agrupamento que se liga
com razoável coeficiente de distância (0,91986) com o
grupo anterior;
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. ^ 2 - Dittnbuiçlo das amostragens Irtogeoquín icas na folha Barbaeena (SF.23-X-C-IH). (PMsi) grupo Sao Joào del Rei (Pirn)
complexo Mantiqueira; (Aso) suit* metamórtica São Bento dos Torras; (PIr) complexo Ressaquinha; (PU) metadiorito' (Ab) complexo

Barbaeena.

c) a média das rochas ultrabásicas do complexo Bar-
bacena, estudadas por Noce (op. cit.), é bem discrepante
das quatro amostras do presente estudo, embora ainda se
relacione muito subordinadamente com as amostras 1 e 2;

d) a média do £rupo Dom Sílvério (7C) é completa-
mente destoante de todas as amostras e médias colocadas
Qa figura 0.2.4.

2.2.1.5.3 Efeitos químicos d alteração

Na tabela 112.2 constata-se, entre as amostras do grupo
Principal (1 a 4), grandes discrepândas entre os valores dos

óxidos que constituem essas rochas, agrupadas como
ultrabásicas por causa dos baixos percentuais de SiCh. Os
seus valores nas amostras 3 e 4 são extremamentes baixos,
com percentuais inferiores a 30% em peso; já os de AI2O3
nessas mesmas amostras são extremamente altos para as
rochas ultrabásicas; o valor de 0,40% de K2O na amostra 4
é alto e não-caracterísüco de rochas ultrabásicas; o que se
também constata para o percentual de TiO: (1,1%) dessa
amostra. Todo esse estado de alteração acha-se bem-
demonstrado, não só pela própria classificação
petiográftca das amostras na tabela H.2.1, como também
nas figuras ü.2.5a, 11.2.5b, H.2.5c, H.2.5d e H.2.5c, onde
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Tabela I I . 2.2 - He'd ia de óxidos de Rochas UUrabásicas do Cotplexo Barbacena

I
ÓXIOOS I —

(2 peto) I 1

AMOSTRA

SiB2
AI203
Fe203
FeQ
HnO

Na20
K20
TÍ02
P205
K20

143,18
1
1
1
1

4,7#
5,2?
4,73
#.15

127,2*
1
1
1
1
i

f

3,1»
#.23
#,#8
#,38
2.98
-

38,74
3,6»
6,4»
5,41
#,15

24,9»
5.é»
#,16
•,Í4
#,Í3
3.23
-

29.31
19,9#
2.74
i

(

3<
(

i

1.17
».I8
1,5»

».#7
• , 32
»,#4
U2
»,#•
-

29.31
16.5Í
4.41
7,91
1,1»

24,6*
1,84
•.24
#.4#
1.19
1,4?
-

35.13
11,47
4.71
5.54
1,12

24,8«
2.64
#,25
#,i«
#,5?
1.92
-

41.98
5,41
3,22
4,#9
• i»

35,88
4.73
#,ií
#,#í
#.12

#,11

38,36
1.9#
l.M
6,#5
#,t9

33,é#
«,3«
«,#5
#,»3
*,14
•,•5
#.íí

42,11
15,98
6,85
9,82
#,36
6,63

11,82
í,4í
#,8«
3.#9
#,52
#.11

44.82
5,69
-

11,94»
#,18

24,64
6,6#
ê,26
#.#5
#.4;

-

43,25
2,66
2,63
5.55
#.13

39,67
2,43
#,#5
«,»1
#,í#
#.#3
4,##

42.52
3,44
4,92
5.87
#.19

3#,27
4,96
#.4Í
#,16
#,18
#,*2
7,i#

42,94
7,46
2.9»
6,54
#,22

24.M
7.21
#,13
#,»6
t,2ò
#.e2
6,M

<1.9«
5,22
3.62
5,21
#,18

29,84
4.69
#.22
#,#2
«.23
M2
8,3?

Fefl/Fe203 1 #,9#
CaO/A12O3 I #.65
A1203/TiQ2!i2,36
«gO/FeO I 5,69

• Fe total

CONVENÇÕES

(1) SA-123A
(2) SA-125C
(3) SA-1370 J
(4) SA-145D I

2.24 1,43
#,97 #,9«

21,M 23,«4
3.69 5,73

I
I Rochas «Urabásicas da folha Barbacena, neste projeto.

(X) «édia arittética dos óxidos das atx>stras SA-123A, SA-Í25C, SA-1370, S
(A) Média aritiétíca dos óxidos das rochas ultrabisícas da iinidade Santo Antônio 4a Pirapetiirça,

folha 810 Espera.
(8) Idea da unidade lio das Velhas Inferior, folha tio Espera.
(O Ide» do grupo Ooa Sílverio, folha Ponte Nova.
(D) Idea do coiplexo Barbacena (Moce, 1987).
(£) Hédia arítictica dos óxidos dos ofioittos fanerozóicos (Canáie, 1981).
(F) ffédta arittética dos óxidos dos kocatirtos peridotiticos cot textura spinitex da foriacão Xoiati,

ífnct do Sul (Viljoen I Viljorn, 1969).
ití) Krdia aritmética dos óxidos dos konatittos peniot /ticos C M textura te in ittx do cinturão

fibilibi, Canadá (Viljoen I Viljoen, 1969).
(H) titiii aritiétfca dos óxidos dos koaatiftos periootíticos coa textura win if es da Austrália

ocidental (Vil;oert i Viljoe», 1969).
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Fig. 11.24 - Oendroeramas gerados a partir dos percentuais em peso dos óxidos das rochas 'uHrabésicas" do complexo Barbacena. (a)
duster com base na matriz do coeficiente de distancia euclidiana; (b) cluster com base na matriz de correlação.
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Fig. 11.2.4 - Dendrograms com base nos percentuais em peso dos óxidos das rochas "ultrabásicas" do compiexo Barbacena (1 a 4) em
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todas apresentam-se deslocadas cm relação aos trends das
rochas igneas não-alteradas. Apesar desse contexto de
alteração, é interessante notar-se a estabilidade dos
valores de NaaO e MgO, o que demonstra a ausência de
processo do tipo alteração de fundo oceânico
(espilitização).

22.11.4 Afinidade magmática e relações genéticas

As relações MgO/FeO da tabela U.22 têm correlação
positiva com os percentuais de MgO, constantes em todas
as amostras e de suas médias apresentadas nessa tabela. À
exceção da amostra da coluna C, correspondente à média
de duas rochas ultrabásicas do grupo Dom silvérío, na folha
Ponte Nova, onde o MgO aparece extremamente baixo
(6,63%), as amostras do complexo Barbacena (1 a 4), bem
como a média de Noce (coluna D), são mais diferenciadas
do que as ultrabásicas das unidades Santo Antônio do
Firapciinga {coluna A), Rio das Velhas Inferior (coluna B),
ofiolitos fanerozóicos (coluna E), komatiítos perídotíticos
da África do Sul e da Austrália ocidental (colunas F e H,
respectivamente).

Eüai iciaçúcs são bem visíveis no diagrama CaO-MgQ-
AI2O3 da figura U.2.6, na qual as amostras das colunas 3 e
4 estão deslocadas dos trends e campos da figura devido aos
seus baixos teores de CaO. Apenas uma amostra do grupo
principal (1 a 4) está ajustada ao trend komatiítico-toleítico.
Trata-se da amostra 1 (SA-123A), estando a amostra 2
(SA-125C) localizada no campo komaüítico peridotítico.
Os valores de AJ2O3 e TiOz são compatíveis com tais
características komatiíticas. Entretanto, não se pode des-
cartar a possibilidade de que tais rochas sejam também
cumulam ,)& que não se dispõe de textura spinifex, típica
de lavas ultramáficas. É importante lembrar que das quatro
amostras de Noce (op. cit.), pertencentes também ao com-
plexo Barbacena, três estão perfeitamente dentro do trend
komatiítico-toleítico, o que é igual às médias dos ofiolitos
fanerozóicos e komatiítos perídotíticos da África do Sul,
dos cinturões Abitibi Canadá e da Austrália ocidental.

As amostras 1 e 2 na figura U2.1, correspondente ao
diagrama AbO3-(Fe2O3 + FeO + TiO2)-MgOde Viljoen
et ai. (1982), coincidem perfeitamente com as médias dos
ofiolitos fanerozóicos (E), supergrupo Rio das Velhas In-
ferior (B), Santo Antônio do Pirapetinga (A), Austrália
ocidental (H) e formação Komatí, África do Sul (F), aqui
colocadas para comparação e que se caracterizam como
komatiítos peridotíticos. Nesse contexto, a média dos
peridotitos do Canadá (G), bem como as de Noce (op. cit.),
(D) dispõem-se próximo da fronteira dos komatiítos-
peridotíticos com os basaltos komatíítícos. A média das
amostras do grupo Dom Süvério distancia-se bastante dos
campos komaüíticos, correspondendo a Fe-toleíto. As
amostras 3 e 4 também se distanciam das demais, ficando
fora dos campos dos komatiítos e dos toleítos, possivel-
mente devido ao seu estágio de alteração química.

22.1SJS Ambiénda geotcctdoica

No diagrama T1Q2-K2O-P2O5 de Pearce et ai. (1975)
(figura II.2.8), tanto as amostras do projeto como as médias
dispostas para comparação apresentam uma ampla
dispersão, nem sempre coerente com a realidade
geológica. No piinieüo UIM>, ã amosüa 3 1I0 ujojuuiu de
quatro dispõe-se no campo oceânico; com essa amostra,
dispôem-se também as médias dos komatiítos-
peridotíticos da Austrália ocidental e do cinturão de
Abitibi, Canadá. As amostras 1,2 e 4 são francamente ricas
em P2O5 e se dispõem no campo continental. Estranh?-
mente, a média dos ofiolitos do fanerozóicos da África do
Sul (F), embora perto da fronteira divisória dos campos
continental e oceânico, dispõem-se claramente no campo
continental.

A média das amostras do supergrupo Rio das Velhas
Inferior situa-se no campo continental, enquanto as
deinaiã, relativas *b uniUaJcò Sanio Aniònio do Firapeün-
ga, Dom Silvério c ao complexo Barbacena (Noce, op. cit.),
são típicas do campo oceânico.

Não obstante a disposição dos pontos apresentados
nesse diagrama, levando-se em conta os percentuais de
óxidos como K2O e T1O2, chega-se à conclusão, de acordo
com os dados de Perfit et ai. (1980) que os valores da
população em apreço se assemelham àqueles de basaltos
de fundo oceânico (MORB) ou, quando muito, a basaltos
de arco-de-ilha.

22.1a Idade e correlações

Na área em estudo, não existem até o momento dados
geocronológicos disponíveis para o complexo Barbacena.
Os litótípos dessa unidade estão granitizados pelas rochas
do complexo Ressaquinha e uma datação em rochas deste
atribuem-lhe idade minim» de 1920m.a. Por conseguinte,
as rochas do complexo Barbacena são mais antigas ainda.
Na literatura, essas rochas têm sido correlacionadas ao
supergrupo Rio das Velhas e à formação Lafaiete, de
idades arqueanas.

122 Complexo Ressaquinha - PIr

222.1 Comentários gerais

No norte da folha, e com melhores exposições nos ar-
redores da cidade de Ressaquinha, aflora um conjunto de
rochas granitóides, pouco deformadas, as quais foram
provisoriamente reunidas no complexo Ressaquinha,
definido neste projeto.

Tal conjunto de rochas, caracterizado por Ebert (1956a)
no vale do rio das Mortes, sob a denominação de "rochas
graoíticas", é bastante variável, tanto do ponto de vista
lítológico como geológico, e deve correlacionar-se aos
granitóides das imediações de Conselheiro Lafaiete e
Congonhas, já referidos na literatura geológica por Bar-
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CaO<:

tig. iL2.6-Ufeyion>*< w_
distribuicèo da rochas toteflicas a komaSíticas i

& Wjoen. 1969; Ardnt at aL. 1977; in: Condia. 1981)
(Pk) komatStos paridotfticoa; (Th) tolaftos; (Bkbd)

komatiitos basatticos bpo BADPLAAS: (Bkg) komatiitos
basáiticos tipo GELUK; (BkBar) komatiitos basarteos

tipo Barbarton: (Pea) campo da associação
picrito-ocaarato^nkaraniito (Brooks & Hart. 1974).

Amostras 1 a4: compiaxo Barbacana.

Fig. I U . 7 - g B
da Viljoen & VUjoan (1969b; in: Amdt & Nsbat, 1962).

mostrando os campos das rochas máficas a
ultramáficas. (1 a 4) uttramáficas do oomplaxo

Sarbaoana, nasta projato; (A) mediadaunidada Santo
Antônio do Pírapaiinpa; (B) média do supargrupo Ro
das Veihas infaróx; (C) média do grupo Dom Süvério;
(D) média das uttrabasicas do comptoxo Barbacana
(Noc*. 1987); (E) média doa ofiolitos tenarozóicos

(Condia, 1981); (F-H) médias da da paridettos
komatifticos, da Condia. 1981; (F) tormaçâo Komatii,

Afnca do Sul; (G)onturao da Abitibi. Canada; (H)
Australia CodamaJ.

( — ! Campos definidos no diagrama original (Jensen)
( )Campos revisados pelos dados de Barberton

T,02

K t0

(A) Ambientes fecfômcos oceânicos.
(B) Ambientas teefônico» coniíncntoi.

Mg. I U J - Diagrama TtQrKjO-PaO» da Paarca at a).
(1975) com indicação dos campos dos vulcanítos da

ambientes ocaânico a oorrtfnantal. (1-4) uitramáficas do
oomplaxo Barbaeana, naata projato; (a-d) média da

quatro uKramAfícas de Moca (1987); (a) média da
ofiolitos fanafozoicoe; (I) média da partdotitos

komatifticos da Africa do Sul (tormaçto Komatii); (g)
média dos paridotítoa komatifticos da Abitibi (Canadá);

(h) mAdia da paridotitoa komatirticos da Austrália



• * • - r .

SF23-X-C-m (Barbacena) 33

bosa (op. cit.), Guild (op. cit.), Pires (op. cit.) e posterior-
mente descritos por Grossi Sad et aL, (1983) como batólito
do alto Maranhão. Teixeira (op. cit.), em determinações
geocronológicas pelo método Rb/Sr em rocha total, definiu
uma isócrona de referência de 2750m.a. para as rochas
desse complexo.

O complexo Ressaquinha, no âmbito da folha Bar-
bacena, foi dividido em duas unidades: unidade 1 (Plrl),
caracterizada pelo domínio de rochas de composição
granodiorítica a monzogranítica e em menores
proporções, tonalítica; e unidade 2 (PIr2), correspon-
dente aos domínios de granitóides de composição
quartzodiorítica a tonalítica.

Deve ser ressaltada a dificuldade encontrada na car-
tografia desse complexo, tanto pela descontinuidade de

afloramentos quanto pelo intenso intetnperistno imposto
aos seus litótipos.

2222 Distribuição geográfica

O complexo Ressaquinha distribui-se sobre quase toda
a metade norte da folha (figura ÍI.2.9), em uma área de
l.OOOkm2 aproximadamente, ocorrendo logo ao norte de
Barbacena. As melhores exposições estão situadas nas
proximidades de Ressaquinha, Barroso e Scnbora dos
Remédios. Expõe-se também em corpos isolados, sendo os
principais na localidade de Campolide, às margens do riu
das Mortes, e na cachoeira do Urubu, onde localiza-se a
pedreira do Franco, com áreas de 104km e 8km , respec-
tivamente.

44° 00' 4J«30'
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éiRs. lU.0 - Distribuição dos litótipo» do complexo ^ssaquínha nVfóihVBarbaoénia
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2223 Relações de contato

O complexo Ressaquinha encontra-se em contato
tectônico com o complexo Mantiqueira, tanto por cisal-
hamento de alto ângulo como de baixo ângulo. Entretanto,
com o complexo Barbacena, em sua maioria, o contato é
tectônico, caracterizado por ásalhamento de alto e baixo
ângulo, embora ocorra contato normal aproximado no
setor ocidental O contato dessa unidade com as rochas do
grupo São João dei Rei encontra-se obliterado Contudo,
na estação HV-35 ocorrem ondulações no substrato
granitóide, preenchidas por brecha de talude, o que carac-
teriza um contato náo-tectônico (foto 3). Entretanto, na
maior parte das vezes, os contatos estão controlados por
lineament os estruturais marcantes. O contato com o corpo
de metadiorito localizado a NW da folha foi caracterizado
como normal-aproximado.

222.4 Utologia, metamorfismo e deformação

O complexo Ressaquinha está dividido em duas
unidades:

a) unidade 1 - domínio de granitóides de composição
granodiorítica a monzogranítica. pegmalitos c aplitos;

b) unidade 2 - domínio de granitóides de composição
quartzodiorítica a tonalítica.

Pegmatitos e aplitos são comuns cortando o complexo,
sendo lardi- a pós-tectônicos e originários da deformação
de material do próprio complexo.

222ÂA Unidade 1 - bíotita-granito, biotita-granodiori-
to,biotíta-tooalito,monzoaitoemonzograiiito -
PIrl

Essa unidade é caracterizada por um domínio de rochas
kucocráticas, de cor ánza-clara a cinza de granulação
média a grossa, geralmente pouco deformadas, com desen-
volvimento de foliaçáo incipiente, gerada pela orientação
da biotita, sem, contudo, constituir qualquer bandamento.
Localmente, observa-se uma foliaçáo bem proeminente, de
ôãpcoo liãloso, caracterizando zuoas de cúalhaincato
variando de poucos centímetros até dezenas de metros.
Macroscopicamente, são constituídas de quartzo, opales-
cente a azulado, feldspato, biotita e, localmente, pinta.
Embora os litótipos dessa unidade apresentem um padrão
relativamente homogêneo na sua granulação, 6 freqüente
a ocorrência de grandes cristais d: feldspato, que chegam
a £tingir4 a Sem.

Em virtude do alto grau de íntemperismo, as
observações sobre o contato com as demais unidades ficam
sobremaneira prejudicadas; entretanto, em alguns pontos,
foram observadas evidências de caráter intrusivo dessa
unidade, como na pedreira Lebourg e próximo a Pouso
Alegre, onde são observados megaxenólitos de anfíbolito e
de biotiía-gnaisse, dobrados, exibindo contatos bruscos,
com a massa granitóide pouco foliada (fotos 4 e 5, respec-

tivamente). Os encraves de biotita-gnaisse têm dimensões
variando de poucos centímetros até 10m ou mais c guardam
características semelhantes às das rochas do complexo
Mantiqueira. Subordinadamente, são observadas massas
ou bolsões biotíticos, além de diques aplíticos c, por ultimo,
corpos pegmatóides trancando todo o conjunto (foto 3).
Restos de gnaisse saprolitizado, de pequena dimensão, são
encontrados sobre os granitóides ao norte de Vasconcelos:
os contatos não foram observados.

Também nas proximidades de Barroso, às margens da
BR-265, pode ser observada a rocha granitóide englobando
xenólitos de rocha básica anfibolitizada, com vênulas de
quartzo. A oeste de Ressaquinha, a rocha granitóide
engloba xenólitos de gnaisse e metauhxabásica, observan-
do-se contatos bruscos coai a rocha hospedeira.

As rochas dessa unidade mostram granulação média,
com tendência a tipos porfiríticos nos termos mais ácidos,
ocasiãoem que se destaca a microlina, com exemplares que
chegam a 2cin ou mais.

Pequenas zonas de cisalhamento de alto ângulo, de
espessura decimétrica, transformam as rochas em
milonitos ou uUramilonitos. Nas porções não-defonnadas,
predominantes, a foliaçáo é pouco desenvolvida, estando
melhor impressa junto às bordas do complexo. Uma
lineação, marcada por agregados de minerais félsicos era
forma de lentes milimétricas ou pouco maiores, é obser-
vada em certos domínios. Encontra-se autólitos na
pedreira Lebourg, onde também ocorrem com freqüência
os xenólitos de gnaisse.

Ao microscópio, os granitóides apresentam-se formados
por microlina, oligoclásio, quartzo e biotita, como rongímin-
tes maiores, em proporções muito variadas, além de opacos,
apatita, zireão, titanita e ruülo como acessórios; enquanto
epídoto, dorita, moscovita e carbonato aparecem como
minerais secundáros. O epídoto pode ter, também, uma
origem primária, e o ortoclásio pode ocorrer, mas não é
abundante.

O plagioclásio mostra-se madado e hipidiomórfico a
xenomórfico, com saussuritização em graus variados. Tem
composição de albita a oligoclásio. Em alguns exemplares,
este forma os aüiaú maiureü e a albita mostra-se cm gràji
recristalizados. A principal alteração é marcada por
seriátizaçáo, com maior intensidade nas bordas dos cristais,
onde também ocorre crescimento de feldspato alcalino.

A microclina tem granulação semelhante à do plagioclásio
(quando na matriz); é madada, podendo estar pertitizada;
mostra inclusões de quartzo, às vezes neoformado.

Nas faixas de maior deformação, os porfiroclastos de
feldspato mostram-se alongados em meio a uma matriz
onde o quartzo está recrístalizado.

122A2 Unidade 2 - qoartzodiorito, diorito, tonalito
- PIr2

A área de ocorrência dessa unidade, em geral, é pobre
em afloramentos de rocha sã. As melhores exposições



situam-se ao longo da borda da serra da Mantiqueira.
Quando frescas, essas rochas apresentam coloração cinza-es-
cura a quase preta, granulaçáo média a grossa, pouco defor-
madas e compostas, basicamente, de feldspato, anfibólio,
biotita e pouco quartzo. A decomposição desses litótipos gera
solos avermelhados, argilosos e rególkos amarronzados, pin-
talgados de manchas escuras (alteração de máficos). As
rochas dessa unidade são de composição diorítica à tonalítica.
Localmente, observou-se corpos de metabasitos. São rochas
de granulação média, muito pouco deformadas, que guardam
praticamente todos os caracteres que denunciam uma origem
ignea plutônica. Os principais indícios de deformação
registram-se no quartzo e nos plagiodásios, por meio da
extinção ondulantc no primeiro e discreto encurvamento das
lamelas de geminaçâo dos últimos. Mostram, também,
produtos de transformações secundarias, tais como eptdoto,
seríáta e carbonato. As texturas mais proeminentes são
holocrístalina intergranular, heterogranular porüroclástica,
holocristalina ineqüigranular, heterogranular com ban*
damento e intergranular reliquiar. A mineralogia essencial é
composta de plagioclasio, anfibólio e/ou biotita, com presença
subordinada de quartzo, que localmente ultrapassa a 10% em
volume, epídoto, titanita, apatita, nrcáo e opacos. O
plagioclasio apresenta-se macladc, hipidiomórfíco a
xenomórfico, com contatos intergranulares irregulares. O
anfibólio é homblenda, com pleocrofsmo verde a verde-claro.

Actinoüta é produto de alteração da hornbleoda, às vezes
abundante em certos exemplares. A biotita é lamelar gros-
sa com pleocroísmo amarelo-claro e marrom.

Na localidade conhecida como Japão, foi verificada pe-
quena exposição de rocha da fácies granulito, de textura
granoblástica, composição tonalüca e mostrando a paragênese
homblenda + piroxenio + Tí-biotita + plagioclasio. As
relações com as demais rochas da unidade PIr2 não puderam
ser definidas. Dada a pequena dimensão do corpo, não foi
possível cartografá-lo na escala do trabalho.

222S Litogeoquímlca

122SA Popalação-ahro

A população-alvo 6 constituída pelas rochas granitóides
do complexo Ressaquinha, que ocupa praticamente toda a
porção norte da folha Barbacena. Dessa unidade, que
compreende duas subunidades, tem-se como população
amostrai 14 espécimes, sendo cinco pertencentes à sub-
unidade 2, e nove à subunidade 1, conforme mostra a tabela
U23. Observa-se de pronto, pelos tipos petrográfkos, que
a subunidade 2 é marcada pelo caráter intermediário até
básico, enquanto o padrão granítico predomina na sub-
unidade 1.

II.2.3 - Atostras do Cotplexo (essxtuinna

N o . OC
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122S2 Agrupamento estatístico multívariado

Nas figuras II.2.10a e II.2.10b observam-sc os
agrupamentos das amostras dos granitóides do complexo
Ressaquinha, onde o dendrograma A foi gerado a partir da
matriz dos coeficientes de distância euclidiana (Davis,
1973), enquanto no dendrograma B tomou-se por base,
para a sua construção, a matriz dos coeficientes de
correlação. No primeiro dendrograma, as 14 amostras se
posicionam em dois agrupamentos que, de um modo geral,
não correspondem aos agrupamentos da tabela 11.23 es-
tabelecidos pelos dados de campo e petrográGcos.

A maior similaridade no agrupamento "a" dá-se entre
as amostras 1 e 10, termos básicos das subunidades 1 e 2 do
complexo. Tais amostras, por sua vez, agrupam-se com as
outras de n9s 5 e 8, também de natureza básica mas perten-
centes as duas subunidades estratigráfícas. Quanto ao
agrupamento "b", que comporta o maior número e
variedade de amostras, vê-se que as amostras 2 e 4 da
unidade 2 são mais ou menos semelhantes, porém se dis-
tanciam bastante da amostra 3. O maior destaque nesse
agrupamento é dado para a amostra 7, que, na verdade, é
a mais rica em K2O e NaaO de toda a população Ressa-
quinha estudada no presente contexto, além de ser também
rica em SÍO2.

Na figura 112.10, as amostras espalham-se em três
agrupamentos (ai, bi e ei), verificando-se que no primeiro
estão concentradas as amostras de natureza básica, à
exceção da amostra 2, com teor de S1O2 igual a 57%. No
grupo intermediário (bi), há uma tendência de se con-
centrarem as amostras com porcentagens intermediárias
de SÍO2 (entre 69 e 64%); exceção é feita pela amostra 6,
com o mais alto valor desse oxido (73,3%). Já no
agrupamento ei, vê-se que, diferentemente do
dendrograma baseado nos coeficientes de distância, a
amostra 7 une-se à 12, provavelmente pelas semelhanças
entre os seus percentuais de S1O2 e AI2O3.

122JS3 Composição petroquímica

A composição petroquímica dos granitóides do com-
plexo Ressaquinha baseia-se nas porcentagens em peso dos
óxidos S1O2, AI2O3, Fe2O3, Fe O, MnO, MgO, CaO, Na2O,
K2O, TÍO2, P2O5, S, CO2, PF e de umidade, além dos teores
de elemcntos-traço e terras-raras, conforme mostrado nas
tabelas n.2.4 e W.2J5. A subunidade 2 distingue-se da 1 por
apresentar, em média, baixos valores de S1O2 e K2O e altas
médias de AI2O3, MgO e CaO, além de medianamente
altos de T1O2. Em termos de elementos-traço, nota-se os
altos valores de Ba e Sr e os baixos valores de Rb, tendência
inversa à verificada nas amostras da subunidade 1.

122SA Características petroquímicas

Na tabela II.2.6, constam os principais parâmetros
petroquímicos dos granitóides do complexo Ressaquinha,

calculados a partir do programa SUMPET do Sistema
GEOQUANT, versão 3.0. Na tabela ressaltam, para as
amostras da subunidade 2, os baixos valores dos ID (índice
de Diferenciação, de Thorton & Turtle, 1961), a tendência
de baixa alcaliaidade (RA) e os índices petrogenéticos
(IP). Em contrapartida, são mais altos os valores de IC
(índice normativo de cor), chegando a quase 44 na amostra
5. Levando-se cm conta os baixos valores de IP, inferiores
a 1,10, vê-se, de acordo com Wcnrong & Hongnyan (1985),
que tanto os granitóides da subunidade 2, como aqueles da
subunidade 1 do complexo Ressaquinha, pertencem à
categoria dos granitos derivados do manto, fato cor-
roborado pelos altos valores de diopsídio normativo con-
statado nessas amostras e indicados na tabela n.2.7, ou
ainda pelos valores do índice de aluminosidade (PAL)
abaixo de 1 (à exceção da amostra 14).

2.2.2.5.4.1 Classificação químico-mineralógica

Com base no diagrama Q-P de Debon & Le Fort
(1983), exposto na figura II.2.11, tem-se a classificação
químico-mineralógica dos espécimes "granitóides" do
complexo Ressaquinha. Na verdade, o termo
"granitóide" é usado com um certo exagero, pois na
população ocorrem também rochas básicas. Mas tal
comportamento visa apenas a facilitar os agrupamentos
litológicos, conforme apresentado na tabela 1123. As
cinco amostras da unidade 2 distribuem-se nos campos
12-8 e 4, tratanto-se, portanto, de rochas de tendência
básica. Ou seja, no campo 12 correspondem a gabros, no
campo 8 são quartzodioritos e, no campo 11, repre-
sentam tonalitos. Os espécimes da unidade 2 parecem
acompanhar, embora não muito claramente, o trend da
associação magmática do tipo toleítico (THOL), en-
quanto na unidade 1 as amostras se posicionam nitida-
mente no trend calcialcalino (CALK). Duas amostras
dessa unidade se posicionam no trend subalcalino escuro
(SALKD). Quanto aos tipos petrograficos, vê-se uma
forte dispersão ao longo dos dois trends, passando de
quarUogabro-Qioazudiorito-toiiâlito-granoáioríto-ad
amelito e quartzomonzonito-quartzossienito.

222JSA2 Aluminosidade e associações magmáticas

Na Figura 112.12, baseada no diagrama A-B de Debon
& Le Fort (1983), todas as amostras se posicionam tipica-
mente no campo metaluminoso, principalmente aquelas da
unidade 2. Apenas uma amostra da unidade 1 se dispõe no
campo peraluminoso, mesmo assim na fronteira com o
campo metaluminoso. Elas variam entre os campos IV e V,
sendo predominantes no primeiro e tratando-se, portanto,
de rochas que podem conter como minerais fêmicos
biotita, bornblenda, orto e clinopiroxénio. A disposição
dos pontos das amostras da unidade 2 permite traçar um
trend toleítico, enquanto as amostras da unidade 1 podem
compor um trend calcialcalino.
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II.2.5 - Eletentos Terras Raras e suas Relações - Cotplexo Ressawinha
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4,15
9,77
2,24
i,44
«,«9
#,15
#,25

#,445
2W.12
196,53

3,82
51,52

253,4»
388,72
23.21
31,44
9,75
#,7#

13

34.46
52,99
23,43
4,74
1,44

3,15
1,66
4,21
#,61
#,72
4,11

123,32
115,62

6,64
17,36
47,84
73,64
14,43
11,BI
4,46
«,78

14

22,73
31,53
Í.49
1,54
4,65

l.#t
9,83
«,14
4,37
9,52

9.477
63,80
65,25
2,95

22,14
43,71
64,63
15,44
14,17
4.46
1,53

1,4115 4,4439 #,#298 9,9228

COWHITQ

(1978)

1
1

1
(
(
l

•,2446
>,6379

r,4736
Í.154»
»,95642

(2043
>,254i
S.4567

Mft69
»,lí5t
>,t2539

(Ke) Sotatório da série Círio (La • . . .+ W ) .
(IY) Sotatório da série ítrio (Si * ...* Ho ) .
(£<i/Eu«> Anouüa de íuroVio > (Eu/#r#58#2>/C(St/#,154)«(6d/#,2#43)]/2
(TIL) SOMtirío ie terras-raras leves (La • . . .+ $•).
(T8PJ Sotatúrio de terras-raras pesadas ( Gd +...+L<J).
Hí) Sotatório de terras-raras total ( TRL • TRP • Eu ) .
(») Núiero de ordet d?5 atostras disposto na tabela II.2.3.
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T«beli i l .2.4 - Características Petroquímicas das Mostras do Cow:exo Ressawinha - Folka Barbacena

ã*s : i — — „_ . - .__„„—_——.___—- . . _ • - - _ . - — - _
r M" • " ——— ——»— —

I «1 «2 «3 14 «5 46 «7 18 *9 i» li i2 13 14

Q I I . N 4.18 28,12 11,79 »,W 27.69 24,99 11,93 28,32 2.Í? 21,23 29,58 16,75 3t,2á
A 129,55 31,71 19,23 33.14 34,82 49,83 73,6» 49,99 53,19 3l,?6 49,43 54,21 44,54 51,44
t 171.44 A5,l» 52,*4 56,»6 65,18 22,47 M l 39,16 16.48 65,94 39,33 ió,2# 39,7» 13,32
IB I4S.94 58,«S 74,84 69 ,« 38.Í4 88.il 93,87 43,41 84,41 44,«9 77,35 84,91 72,68 84,15
KA i é,22 1,25 »,28 «,31 1,19 C.46 1,57 «,22 1,48 «,22 «,36 «,48 «,35 1,45
FOX? «,16 «,3« #,28 «,31 «,25 «,«# t,#7 «,27 «,35 1,31 «,34 «.«6 «,22 «,33
IP I 1,31 «,3« «,Í9 «,27 «,44 «,47 1,7» 4,«9 «,95 «,27 »,4» «,83 «,49 1,15
F 174,79 75,26 69,84 75,38 74,96 73,17 75,14 60,21 68,75 73,«4 71,73 73,89 74,19 61,43
W?i34,69 3í,£? 27.26 24,26 34,38 12,96 •,*» *9,Í7 18,75 28,2i 2Í.6Ô 14,88 22,93 24.7é
Sr 187,29 87,28 90,94 87,45 83,65 77,67 42,73 53 ,« 64,94 67,96 81,77 U,76 79,11 63,18
í 112,33 Í3.5« 11,21 14,76 12,33 27,62 62,22 37,69 41,99 9,91 22,68 38,55 24,4» 45,14
C 153.«9 46,49 37,64 36,54 62,52 21,12 5,«4 54,«7 18,53 57,59 27,51 2«,27 3íM Í6.5Í
N 134,56 39,99 5i,l3 48,68 25,«9 52,25 32,73 8,23 39,47 32,4y 49,7* 41,17 44,5x 33.34
A 134,52 43,15 6«,98 54,15 2«,33 86,81 86,26 28,34 69,94 26,88 62.86 71,39 55,47 68,63
F 148,77 42,-6 27.ÍÍ 34,29 59,33 9.64 11,31 44,83 2«,43 52,95 26,38 21,1» 32,84 18,99
n IÍ6,7« 14,38 li,99 11,55 28,33 3,53 3,43 26,82 9,61 29,16 í«,75 7,5* 11,67 12,32
1C 127,83 2Í.79 8,44 13,67 43,88 4,2* 4,99 33,39 6.89 36,47 9,«4 7,98 13,17 6.S6
A3 157,i» 6#,3l U.ÍA 66,22 53,«4 67,6« 42,78 16.41 52,76 43,14 64,«4 56,82 6«,97 S*J6
M 112.71 12,71 » . « 12,54 16,34 22,32 57,2: 46,91 35,15 12,13 18,22 33,23 2«,88 36,81
AH 131,28 26,96 24,7? 2Í.22 3«,68 II,#7 «.«• 36,66 12,13 24,82 17,73 9,93 18,14 13,12
ICSI33.35 31,63 19,41 22,55 49,81 11,32 2,68 35,67 1Í.19 36,29 i6 ,N 9,89 17,57 9,53
PALI «,74 «,8« «,93 «,87 1,57 «,W «,87 *,7» «,95 «,59 1,94 1,88 1,88 1.13

(PAS) Pvâactrw petrooui'iicos.
(WP) Minerais Donativos CIPW wartzoftldspato alcalino - plasiodásio.
(10) índice de diferenciado d« Thorton i Tut tie (1961) - •merii» nortativos (wartzo • k - f«ldspato •

nefelina • anortila + albíta).
'SM tnio <\: í i o l imda^ de Vnqhi, 1969 - (A1203 * CaO * total if a'1ca1i«) ! et peso; « SiO2 5«X e

X20/Na20 taior m 1 e lenor que 2,5, substituir total de alcalis por 2(lía20).
(FDX) índice de mudo it Niggli - FeO/Fe2O3.
(P) índice petrogenét ico - X20/Na20.
<F> índice de ferro áe Sviridenko - FeO/(FeO • Fe203).
(CtfP) Cwosíçio noriativa tfe tUitacUno = 1M An/(Art • Ao +3/3Ne>.
(!F) Sazio de feldspato de te Kaitre (1976) - l««An/(An • Ab>.
HCN) &to*o-irui de potássio - cálcio - sódio.
(AfM) Z ei peso de A (alcaüs: Na20 * *20> - F Iterro total. FrO • «,89Fe203 • HnO) - « (H9O).
(10 índice noriativo de cor de Irvine t Barrasar (1971! O! • OPX • Cox • «t • II • Ht.
(tó-Or-An) Minerais Donativos CPU - albita (Ab), ortodásio ou feldspato potássíco (Or) - anortita

(An),
<ICS> índice de cristalntiio úe y»snin$tcfl (1969'.
(PAL) Paraetro de aluemos idade - A!2C3/(Na20 • K2G * CaO>.
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Tabela II.2.7 - Caracter 1'sticas Petrowtiicas (NiAerais torta t i vos CIMO das Atostras do Cowlexo

lessjauinha - Folha Barbacena

c;py

o

an
51

c
hi
•t
.I
i»

«1

_

8,92
4«.«2
21,26

!l,«4
12,6?
2M
2,86
1,J«

•2

3.28
9.S4

45,25
2«,23
-
8,32
7,34
3.17
1,91
«,62

•3

25.it
5.93
43,3»
16,23
-

2.15
3,96
1,13
1.25
«,23

14

9,1?
9,52

5«,2S
16,ii
-
4,25
5,79
2,19
1.39
*,62

•5

_
8.96

2?, «a
13.77
-

21,98
5.63
5,42
4,22
t.74

ti

26.46
15,42
46,71
6.95
-
3,36
«.62
-

#.17
-

#7

23.46
40,28
3*. 12
-
-
2.68
1,42
-

«,36
-

AKOSTRA ( 0

«8

7.Í5
26,93
9.42

-

u,e«
16.57
3,62
1,86

Í,i2

e9

26.19
23,24
34.97
8, «7
-

•,9t
3.72
1.1?
í.#3
«.28

1»

1,27
7.17

37.64
14.79
-

16,36
ií.W
5.13
3,64
2,13

11

1S.23
i3.It
46, «2
12.74
-
1,64
4.81
1.6Í
«.91
«,26

12

27.M
21,36
36,53
6,38
-
3,28
3.77
«,21
«.64
Í.23

13

14,34
14,88
43,43
12.93
-
3,18
7,#5
1,46
í,«:
«,62

14

23,75
32.2?
5,46
«,43
-

5.17
1,14
«,7«
-

(•) * Os nú»eros de ordens de I ! a «5 são «ostras da unidade 2. e de )7 a 14 sâo da unidade 1 .

-300 -200 1 0 0

Leuc: j °0(t .
eronitó.d»» ' * /

-100-

-1S0

-200

A •• A> . ( K • \<3 * 2 C 9 )

B • f* *

mmmmmmmmmmmmm
Flg. II J.11 - Diagrama 0-P dt Debon & Le Fort (1983) para

classificação qufmico-mineraiôgica dos granitoídes do complexo
Rettequinria. Também estio indicados os tffnd» das

associações magmiticas. Os parAmetros O e P t io expressos em
átomos-grsma x 1.000 d* cada elemento em 100g de material

(rocha). ( ) Unidade 1; ( ) unidade 2.

Flfl. IIJ2.12 - Diagrama A-B de Debon & Le Fort (1983) com os
campos peraluminosos 9 mstaluminosos das rocrtas igneas São
mostrados também os \ianúl das associações magmiticas das

amostras do complexo Ressaquinha. Os parâmetros A-B sio
expressos em átomos-flrama % 1.000 de cada elemento em 100g

de rochas. ( ) Unidade 1; ( ) unidade 2
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Na figura 112.13, onde o diagrama K-C-N foi aplicado,
constata-se coerentemente as amostras da unidade 2
seguindo o trend tonalito-trondhjemítico (TT), enquanto
aquelas da unidade 1 são caraaeristicamente calcialcalinas
(CA), notando-se o seu percentual extremamente baixo de
Na:O.

I - Groi:iic

i - CuartjcTiofuonifo
3 - Cranodiorito
4 - Tonohto -

Trondhjemita

F\Q. 11.2.13 - Diagrama K-C-N mostrando os granitóides do
compiex? Hessaquínha. Os campos petrográficos são devidos a
Hunter (1974), enquanto c* «rend» TT {tonalito-trondhjemítico) e
CA (calcialcalino) estão baseados em Condia (1981). Os pontos

de (1) a (5) correspondem ás amostras da unidade 2 (tipicamente
trondhjemítica), enquanto aquelas de números (6) a (14) são da

unidade i, de caráter calcialcalino. (Á) Unidade 1; (7) unidade 2.

222£A3 Padrões de terras-raras

Na tabela II2-5, constam os dados analíticos das amostras
do complexo Ressaquinba, enquanto na figura 112.15 estão
representadas as curvas de elementos de terras-raras
separadas para cada conjunto das unidades 1 e 2 e nor-
tna!i?ada< «çgunde o padrão de condritos de Evecsen (1978).

Com base nessa tabela e na figura, observa-se os seguin-
tes aspectos relevantes:

a) o somatório de TR é muito variável, ocupando uma
ampla faixa de 68,85 a 299,87. Há, naturalmente, uma
predominância de valores altos (acima de 100) na unidade
1. Nela, a amostra 6 (HV-468A), classificada como tonalito,
apresenta conteúdo de TR anomalamente baixo, igual a
22,75;

b) o fracionamento geral das TR é bastante
considerável, como demonstram os altos valores das razões
TRL/TRP, La/Yb, Ce/Yb ou, ainda, série Ce/série Y;

c) à exceção da amostra 5 (HV-409B), uma rocha
eminentemente básica e, portanto, com a menor razão
indicativa de fracionamento, todas as demais acham-te
fortemente inclinadas para a direita, tanto no ramo das
TRL, quanto das TRP;

d) as anomalias de európio têm valores tanto positivos
quanto negativos, sendo que dentre os primeiros hi um
extremo de 3,10 na amostra 3 (HV-121), com forte pico
apresentado na figura D2.L5a;

e) as posições das amostras em ambientes de arco-dc-
ilha e margem continental ativa 6 plenamente coerente com
as composições TT (tonalito-trondhjemfticas) e CA (cal-
ciaJcalica) registradas no subitem 222.5.42.

222SAA Tipo genético do granjtóide

Do ponto de vista petroquímico, vários parâmetros, a
seguir relacionados, apontam uma origem mantélica, ou
ígnea, para os-granitóides da unidade litostratigráfica em
questão:

a) presença quase que absoluta de diopsídio. Exceção é
feita apenas na amostra 14 (HV-497), que apresenta,
entretanto, baixo percentual de coríndon normativo
(0,43%);

b) caráter metaluminoso (figura 112.12);
c) situam-se no campo I do diagrama A-C-F de

Takahashi et ai. (1980) (figura 02.14);
d) altos percentuais de NazO (acusa de 32%. mesma

para os termos mais máficos), exceto a amestra KV-363D,
que tem apenas 1,1% de Na2O em peso;

e) nas figuras II.2.15, 112.16, 112.17 e 112.18 os
granitóides plotam no campo dos granites transicionais
(ígneos, mantélicos) de Jili & Jiayuan (1985);

0 as anomalias de Eu, quando não maiores do que 1,
tendem a valores próximos e superiores, em termos ab-
solutos, a 0,7, e os percentuais em peso de CaO são na
maioria superiores a 2%, exceção feita às amostras HV-
353A (7) e HV-497 (14);

Fig. 11.2.14 - Diagrama A'-C-P d* Takahashi et ai. (1980) com os
campos l e S para as rochas granitóides do complexo

Ressaquinha. A' * AIzOj-NajO-KiO; C « CaO; F - FeO + Mo.0
( A ) Unidade 1 ; ( V ) unidade 2.

m
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g) na figura 112.19, onde, em função das relações K2O x
S1O2, estão plotadas as retas dos granitos de sintexia e dos
do tipo I (Kosciusko, Austrália) segundo Keqin (1982), as
amostras do complexo Ressaquinha posicionam-se numa
reta situada entre os dois tipos de granitos;

h) os valores (em ppm) dos elementos siderófílos como
Cr e Ni aproximam-se das características de granitos de
sinícxia, fato que parece ser couuborado peia íntima
associação dos granitóides de tendência básico-
intermediária (unidade 2) com os granitóides mais ácidos
e calcialcalinos (unidade 1).

iOOC

( 0 )

Sm Eu 3D YS Lu

10001

ICO-

u

10-

1

0,5 1 1
La U Sm Eu 3í 3' La

Fig. IL2.16 - Diagrama <5Eu x ID. de JiU & Jayuan (1985).
mostrando os campos des granitos crustiis (i) • granitos
transicionais (li) As unidades 1 ( A) • 2 (a) do complexo

2,8i

2 . 1 -

0,0-
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—1
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FI0.IL2.15-ValorMdsttrras-raras normalizados segundo o Fifl. 11-2.17 - Diagrama <JEu x CaO, d« Jili & Jiayuan (1986),
padrão condrito C d« Evensen (1978). (a) amostras da unidade 2 mostrando os campos dos granitos crustais (I) t granitos

0 09) amostras da unidade 1, do complexo Ressaquinha. Os transicionais (II). As unidades 1 (>) e 2 (0) do complexo
números são aqueles ligados à ordenação de campo do geólogo Ressaquinha plotam no campo II, à exceção da amostra HV-363D

V(HV).
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SO 100 ISO 200 250 300 3S0 400

££ Ambiência geotectôoica

Seguindo o esquema flow sheet de Maniar & Piccoli
(1939) para distinguir a ambiéncia geotectônica dos
granitos, tem-se os seguintes fatos:

a) na figura 112.19 (diagrama K2Ox S1O2), os valores de
K2O são muito altos ( > 1% K2O) e distintos daqueles dos
plagiogranitos oceânicos (OP). Portanto, no primeiro
passo, os granitos em questão são excluídos do ambiente
oceânico, e a presença de K-feldspato corrobora tal fato;

% K.0

nv-iilA A

6

S-

4-

3

2-

1-

NV-363 0 A

45 60 õi 70 li

mzmmmmm&mmfm;mí%íí!3í:
Flfl. 11.2.19 - Razão KgO/SiOj posicionando as retas do* granitos

tipo 11 d* sintexia. Unidi •'o 1 do c mplexo Ressaquinha.

Fig. 11.2.18 - Diagrama Yb/U x TR de JHt & Jayuan (1965),
mostrando os campos dos Qranttm cnMtais (I) • granitos
transidonais (II). As unidades 1 ( A ) e 2 (?) do complexo

Ressaquinha pfotam no campo U. A amostra HV-3630 tende a se
deslocar para o campo L

b) analisando-se os percentuais dos óxidos MnO, FcO,
FC2O3, MgO, SÍO2, AI2O3, Na2O, K2O, CaO e TÍO2, con-
stata-se que os granitóides Ressaquinha pertencem ao
grupo I de Maniar & Piccoli (1989), ou seja, podem ter-se
formado cm ambientes como arco-de-ilha, arco continen-
tal ou colisão continental;

c) na figura II.2.20, que representa o diagrama
logarítmico das razões Rb x Sr de Condie (1973), os
granitóides da unidade 2 tendem a ocupar uma crosta
menos espessa (20 a 30km) enquanto aqueles da unidade 1
são característicos de ambiente crustal mais espesso
(30km), embora ainda persistam na faixa de 20 a 30km;

d) na figura 11.2.21, as amostras do complexo Ressaqui-
nha ptotam basicamente nos campos 2, eu margem destrutiva
de placa (margem ativa), e 3, zona pós-colisional de placa ou
zona de soerguimento pós-colisionaL Tais posições sie
coerentes com os resultados const antes na figura II .2.22, onde
as amostras plotam nos campos de granitos de arco vulcânico
(VAG) e granitos sincolisionais (SINCOLG).

2226 Idade e correlações

Amostras do complexo Ressaquinha coletadas nos trabal-
hos de mapeamento foram alvo de estudos geocronológicos,
realizados no Centro de Pesquisas Geocronológkas da USP
- CPGeo por parte do dr. Wilson Teixeira (1989). Os pontos
analíticos, no âmbito do projeto, propiciaram a construção de
quatro isócronas, sendo três delas pertencentes à folha Bar-
bacena, que se somam a outras duas anteriores à execução do
projeto (Machado Filho et aL, 1978).

As datações radiométricas, pelo método Rh/Sr, realizadas
em amostras de granitóide desse complexo, relativas aos
pontos HV-053, pedreira Lcbourg, HV-363, pedreira Cam-
pulidc c MV-Ü55, pcái6uá do Franco, revelaram idades em
torno de 2000nxa, para as duas primeiras e de 1800nLa. para
a última (figuras 11.6.6a, b, c, d). As isócronas apresentaram
razões isolópicas iniciais altas (0,7085,0,7157 e 0,7122, respec-
tivamente), o que atesta o retrabalhaniento desses materiais
durante o ciclo Transamazôoko. Machado Filho et ai. (op.
cit.), em análise de duas amostras de granitóide da pedreira
Lcbourg, encontraram idades em torno de 1920m.a. tendo
com razão inicial 0,71, c interpretaram como uma
granitogênese do final do ciclo Transamazônico.

As rochas desse complexo têm continuidade para norte,
além do limite da folha Barbacena, juntando-se ao batólito
do alto Maranhão.

Ao momento não se tem dados para afirmar se os
granitóides de Congonhas do Campo, onde se obteve
isócrona Rb/Sr de cerca de 2750m.a. são corrclatos ao
batólito citado e ao complexo Ressaquinha.
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Fig. IL2.20- Diagrama íogarftmico das razões RbeSrde Condia
(1973;. OB símbolos (A) correspondem aos granitoid** da

unidade 1 a aqueles em (4) sèo da unidade 2, do complexo
Ressaquinha.

w-l

5

30001

2000

100O-<
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Y +Ht

1 - Sincolmonol (SlN-COLG).
2-ArCá Vulcõmco (VAG).
3-Cod«io Oceõmco (ORG).
4 - Intropioco (WPG)-

900 1000

FRACIONADOS
00 W4NT0

R9. I l i 2 2 - Diagrama togarftmico da» rai&es Fb x (V • Nb)
idealizado pot Pearce, Harri» ft Tindl* (1987), representando
amostras da unidade 1 (*) e da unidade 2 (A) do complexo

jRessaquinna.

1000 2000
n,

3000

Fig. I L Ü 1 - Diagrama R1-R2 de U fteche, segundo Batchetof A
Bowden (1985). Ossimt»olos( ) correspondem às amoevas da

unidade i e aquele» em ( ) eqüivalem às -mostras da unidade 2,
do complexo Ressaquinha (R( • 4 9 - 11(Na + K) -2(Fe + Ti) e

fe - 6Ca + 2Mg + M.



223 Mdadiorítos e netabasitos (PI3)

Essa unidade engloba mctadioritos e metabaskos que
oconcm no extrcmo-noroestc da folha Barbacena (Ggura
11.2.23). em uma área de aproximadamente 25km ,
ultrapassando esse limite e se estendendo até as
proximidades de Dores de Campo. Trata-S3 de rochas de
rnrneçtr*. pouco dfíffrroad.iS; cnm <*ra»;u!:íÇ;;o variando d?
fina a média, sendo constituídas de fcldspato e máficos.
Afloram geralmente em forma de matacões, dispersas em
meio a um solo argiloso de coloração avermelhada, con-
trastando com os esbranquiçados dos litótipos do com-

plexo Ressaquinha. O contato dessas rochas com «
formação Prados 6 de natureza tectõnica, enquanto o con-
tato com o complexo Ressaquinha £ aproximado e tem
como base dados cintilométricos que revelai am uma
variação de lOOcps, cm média, nos granitóides do com-
pkxo Ressaquinha e 20cps para as rochaas dessa unidade.

Analises miaoscópicas revelaram uma cona:tuiçãoà base
d? pfagfodísí", actinclita, honüenda, wpíJoíw w l̂orlLi.
apresentando textura ígnea preservada, apesar de a rocha ter
sido submetida a esforços rkalfc»ntf<- Os minerais máficos
estão na sua maioria transformados; no caso, a horableoda
passou quase que totalmente para actmoiita.

•co' 30

SENHORA COS REMEOiCS

BARROSO

PADRE BR.'TO CAMPOUOE

ANTONIO CARLOS

2l# 30'

I8ERTI0GA

SANTOS OUMONT

44°00'
2i"00'

«•30'

m:m.M®m%m%® %!m>z^^ .
Fig. n:Z2i - Arta dt distribuição dos rrwtadioritos^iwtabasitos na folha 8arbaotna.



2 3 Província geotectônica Mantiqueira

23.1 Suíte nwtamórfica São Bento dos Torres - Asb

23.1.1 Comentários gerais

Essa suíte tem o seu nome originado de um pequeno
distrito, São Bento dos Torres, onde os iitótipos que a
compõem ocorrem em boas exposições. Trata-se de
rochas charnoquíticas que não guardam relações de con-
tinuidade com as similares do complexo Juiz de Fora,
aflorante a sul, na folha Lima Duarte. São essencial-
mente rochas ortoderivadas, de quimismo variando de
ácido a básico, com textura predominantemente
granoblástica, localmente blastomilonítica. Grande
parte das amostras analisadas ao microscópio mostra
mineralogia característica da fades granulito e o res-

tante, da fácies anfíbolito superior, mas dentro do mesmo
contexto geológico.

Gnaisses diaftoréticos são encontrados, mas a presença
de rochas paraderivadas, como ocorre no complexo Juiz de
Fora, é duvidosa. Assim, optou-se, no presente trabalho,
pela designação de suíte metamórfica São Bento dos Tor-
res, até que dados mais consistentes permitam ou não um
enquadramento naquele complexo.

23.1.2 Distribuição geográfica

A suíte metamórfica São Bento dos Torres tem sua
maior área de ocorrência entre Jbertioga e o distrito de
São Bento dos Torres, continuando para leste numa faixa
estreita com direção SW-NE, bordejando a serra da
Mantiqueira, até o limite E da folha (figura 112.24),
provavelmente com prolongamento na folha Rio Pomba.
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43°30'
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SENHORA DOS REMÉDIOS

BARROSO

BARBACENA

PADRE BRITO CAMPOLIDE

ANTÔNIO C A R L O S

SANTOS DUMONT

2i«»,30f
45*30

10

fíg. IL&24 - Area da distribuição dos litótipo* da suite metamórfica Sfto Bento do* Torres na folha Barbaoena
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23.13 Relações de contato

Os litótipos da suíte encontram-se em contato tectônico
com os gnaisses dos complexos Mantiqueira e Barbacena,
na sua maioria caracterizado por zonas de cisalhamento de
baixo ângulo, localmente de alto ângulo. Os contatos da
p-vrío oriental '-5o npresentados na carta de medo
aproximado, com base em controles de campo, segundo a
estruturação regional.

23.1.4 Lítologia, metamorOsmo e deformação

Na suíte, reúnem-se rochas charnoquíticas, enderbito,
norito, hiperstênio-diorito, gnaisse, além de (granada)-
biotita-gnaisse milonítico e kinzigito, derivados das rochas
anteriores por diaítoresc e cisalhamento de baixo ou alto
ângulo. Trata-se de um conjunto de rochas ortoderivadas,
de quimismo ácido a básico, metamorflzado na fácies
prnnitüro Os termos básicos são caracterizados por unia
granulaçâo fina a média, coloração predominantemente
cinza-escura a esverdeada, com transição para termos mais
ácidos, de coloração mais clara, com tonalidades roscas e
gr*nuiaçáo mais grossa. A estrutura dos litótipos dessa
unidade varia de maciça, com leve foliação, a baiidada
centimetricamente. Quando alteradas, a depender de sua
composição, geram rególitos de grã grossa, às vezes
Iateríticos, de coloração avermelhada para os termos
ácidos e solo mais argiloso e coloração com tonalidades
mais escuras para os termos mais básicos. Os termos ácidos
ocorrem em forma de lajedão ou cúpulas, que caracterizam
o relevo mais proeminente na área. Trata-se de rocha de
coloração cinza-rósea, pouco deformada, com aumento
gradativo de foliaçáo nas proximidades das zonas de cisa-
lhamento. A sua composição é basicamente de quartzo
azulado, feldspato branco a róseo, piroxênios, anfibólios e
pouca biotita. Os termos básicos ocorrem, via de regra, em
forma de grandes blocos isolados ou associados aos
granulitos ácidos. Apresentam-se constituídos de
feldspatos e máiicos, pouco quartzo e granada, com
presença constante de sulieto. Ao microscópio, foi possível
agrupar os litótipos dessa unidade em dois conjuntos, sem
expressão cartográfica na escala deste trabalho.

23.1.4.1 Píroxênio-gnaJsses granulíticos

São rochas classificáveis, segundo a metodologia de
Scharbcrt (1962), como piriclasito e piribolito, e, segundo
Streckeiscn (1974), como enderbito, charnoquito
hipersténio-diorito e norito, de textura granoblástica, com
evidentes sinais de deformação, como extinção ondulante
do quartzo (quando pYesente) e encurvamento das lamelas
de geminação do plagioclásio. Nos tipos mais deformados,
observa-sc contatos retos e pontos tríplices ou com
paragênese original cominuída e recristalizada em uma
mesóslase muito fina, "xistosa", de composição
quartzofeldspática, com forte foliação de fluxo.

São formadas essencialmente por plagioclásio (an-
desina ou termo mais cálcico), hipersténio e diopsídio, com
quantidades subordinadas de granada, biotita e anfibólio
(como produtos neoformados), e opacos, apatita, sericita,
epídoto, zireão, actinolita, talco e serpentina (como
acessórios e/ou secundários).

Quartzo ocorre u^i, lipoo caiLrbílicoõ c caã aasciãc nus
termos mais básicos, o que é também possível com o
feidspato alcalino, que é pertítico. O plagioclásio pode
mostrar-se antipertítico.

Um tipo especial ocorre junto ao limite sul da folha; 6
um granito com quartzo cinza-azulado (25%), ortoclásio
(35%) e plagioclásio de provável composição oligoclásio
(30%), biotita marrom (8%) além de zircáo, sericita e
carbonato. Mostra granulaçâo grossa e textura
granoblástica (?).

23.1.4.2 Biotita-gnaisses

Nesse grupo, estão reunidas rochas gnáissicas de textura
granoblástica com termos porfiroclásticos, cuja
composição estimada ao microscópio mostra quartto (15 a
60%), plagiocíááio (5 a 60%) e bioiita (5 •* 30%). Fcidspaio
potássico ocorre em alguns exemplares, em proporções
que variam de 5 a 40% em volume na preparação, e está
ausente em outros. Granada também pode ocorrer, mas é
menos freqüente; atais rara é a presença de cüaopiroxênio
e anfibólio (cumingtonita). O plagioclásio é de composição
oligoclásio, com alguns exemplares chegando a andesina.
O feldspato alcalino é microclina pertítica. Os outros
minerais, acessórios ou secundários, são opacos, apatita.
moscovita, cloríta, epídoto, zireão, sericita, titanita, rutilo,
actinolita e carbonato.

Intensa deformação afetou essas rochas, com geração
de tipos miloníticos.

O metamorfismo situa-se na fácies granulito, com
processos retrometamórficos para a fácies anfíbolito (Es-
kota, 1952), marcados principalmente pela uraütização dos
piroxênios.

23.1.5 Litogeoquímica

23.1.5.1 Populaçáo-alvo

A unidade São Bento dos Torres é constituída
sobretudo de rochas da fácies granulito c anfiboiito alto, JS
quais, consoante os seus percentuais cm silica, sãu
divididas na populaçáo-alvo agrupada na tabela II - 1
onde constam 11 espécimes, dos quais cinco são de
composição básica (percentual de S1Ó2 entre 45 c 52%),
dois, intermediários (S1O2 variando enlrc 52 c 66%) c,
quatro, ácidos (SÍO2 superior a 66%). Em função da área
de ocorrência dessa unidade na folha Barbacena, conforme
indicado na figura II.2.2, o número de amostras envolvido
neste trabalho é satisfatório, correspondendo u
aproximadamente uma amostra para cada l,9km .
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23.15^ Agrupamento estatístico

As 11 amostras da unidade acham-se estatisticamente
agrupadas na figura n .225 .0 dendrograma foi gerado a
partir da matriz dos coeficientes de distância euclidiana
(Davis, 1973), formada com as porcentagens em peso dos
óxidos dos elementos maiores, após padronização, isto
é: SÍO2, AI2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O,
K2O, TÍO2, P2O5, S, CO2, PF e H2O. Nota-se na figura
três subgrupos, "a", "b" e V , correspondentes exata-
mente aos conjuntos de rochas ácidas (HV-632, HV-
498A, HV-299A e HV-70B), básicas (HV-70C,
HV-519B, HV-230, HV-526A e HV-498B) e
intermediárias (HV-519A e HV-69).

23.US3 Composição petroquímica

O tema composição petroquímica dessa população se
baseia nos dados constantes da tabela D.2.9, onde estão
relacionados os percentuais dos óxidos dos elementos
maiores e o numero de partes por milhão (ppm) dos
elementos-traço. Os termos de natureza básica (araostras
1 a 5) são caracterizados pelos seus baixos valores de SiO:
(45,80 a 49,90%, com média de 48%), altos de T1O2 (1,10
a 2JQ%), baixos de AI2O3 (12,50 a 14,10%), baixos de MgO
(5,50 a 6,60%) e baixos de KjO (0,16 a 0,43%).

Quanto aos elementos-traço, constata-se que a média
do Ba, igual a 91, está na faixa dos valores definidos por
Jakes & White (1972) para os basaltos toleíticos de arco
de ilha (50 a lOOppm), enquanto o valor médio de Sr,
igual a 98, corresponde à média dos basaltos toleíticos
oceânicos. Da mesma forma, os altos valores médios de
Zr (91), Cr (104), Ni (130) e V (352) são bem maiores do
que os definidos para os basaltos de arco-de-ilha.
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Fig. IL&25 - Dendrogram* dos litítipo» ácidos, básicos •
intermediário» da suftt metamórfica Sio Banto dos Torres O

clutter é baseado na matriz dos coeficientes de distância
euclidiana dos óxidos dos elementos maiores. Grupos: (a) rochas

ácidas; (b) r< ;has básicas; (c) rochas intermediárias.
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As amostras intermediárias (6 e 7) têm média de S1Q2
(57,7%) inferior à de 110 gnaisscs da fácies granulito de
Lochinver-Scourie, Escócia, segundo Weaver & Tarney
(1981). Também são inferiores as médias de AI2O3, Na2O e
K2O. Porém, são mais altas as médias para os óxidos FeO
(total), MgO, CaO c TiQz. Em termos de elementos-traço,
vê-se grandes diferenças entre os teores das duas amostras de
compücúvjúü isícmialiána, Ci(vciali..>:r.ic i.um : JÚ^ÜO aü Ba
e Sr, onde as diferenças situam-se entre quatro e cinco vezes.
Entretanto, em ambos os elementos, seus valores são in-
feriores as médias dosgranulitos escoceses, como também são
inferiores os valores de Zr. Para os elementos Cr, Ni, Nb e Y
tem-se médias bem superiores às registradas na Escócia.

Quanto às rochas de composição ácida, o SÍO2 varia
entre 68 e 76,10%, com tendência a valores mais elevados
do que os dos gnaisscs trondhjemíticos de Lewisian,
Escócia, que oscilam entre 68 e 72%. Os percentuais de
K2O são também mais elevados, embora das quatro
amostras três apresentam NaiO sempre maior do que K;O.
Os percentuais de CaO são sempre mais baixes do que os
grey gneiss Lewisian c situados em torno de 2%. Tal percen-
tual corresponde a três vezes menos que o percentual
médio registrado para 13 amostras de granitúides do com-
plexo Mâüüqüeira, sendo ainda inferior à media de deis
granitéides do complexo Juiz de Fora, na folha Ponte Nova.

Os elementos-traço Nb e Th nesses granuliios ácidos têm
comportamento enriquecido, comparado com as médias de
gnaisscs da fácies anfibolit J de Rhiconich, Escócia. Entretan-
to, são sempre maiores os teores médios dos elementos Ba,
Sr, Zr, Ni e Cr, quando comparados com aqueles valores
registrados para os gnaisses pré-cambrianos da Escócia.

2.3.1.5.4 Características petroquímicas

2.3.1.5.4.1 Alterações químicas

Nas figuras 11225a e 11.2.25b, estão indicados os trends
ígneos e os deslocamentos das amostras em relação a eles
por alterações químicas, segundo os estudos elaborados
por Bcswick & Soucie (1978). Vê-se nesses diagramas que
as rochas básicas são as menos alteradas, seguidas das
intermediárias e, finalmente, das ácidas. Entretanto, todos
os deslocamentos verificados são de pequena monta e, ao
que parece, não alteram as interpretações petroquímicas
desenvolvidas nos demais diagramas.

2J . l i .4J Classificações químico-mineralógicas

Com base na figura 11.2.26, que representa o diagrama
Q-P de Debon & Le Fort (1983), as rochas da suíte
metamórfica São Bento dos Torres são classificadas
químico-mineralogicamente em quatro tipos, a saber:

a) gabro;
b) tonalito;
c) granodiorito; e
d) adamelito.

É interessante notar-se que, embora os termos ácidos
dessa população sejam característicamente pobres em
AI2O3 (inferiores a 15%), vê-se no d'agn"^ Q-P que três( ), g q
espécimes se alinham de maneira semelhante ao trend
aluminoso pobre em quartzo (QZP). Entretanto, como se
verá mais adiante, tais espécimes ácidos são tipicamente
metaluminoscs, o que nos leva a concluir que esse alin-
hamento é na verdade relativo ao caráter calci^Icollnc, u
cujo trend as amostras se dispõem de maneira paralela.

23.1.5.4.3 Composição dos magmas primários (séries
magmáticas)

Tendo em vista os três grupos de rochas - ácido,
intermediário e básico - que integram a população da suíte
metamórfica São Bento dos Torres, vê-se que há diferentes
composições dos magmas primários formadores de tais
rochas. Na figura 11.227, as rochas graníticas estão
posicionadas no domínio nu*ia íitminmy>) acompanhando o
trend cafemico que se dcsccvshe estre os cszpos IV e V,
devendo-se levar em conta que esse trend é também paralelo
àquele de natureza raVí^lraliim Essa natureza fica bexn-
definida para as rochas ácidas quando são píotadas no
diagrama Y^òx SiOz de Ewart (1982) (figura H228). Eaüo,
as três amostras graníticas (S, 9 e 10) plotam no campo da série
calcialcalina rica em potássio, correspondendo, cem-
posicionalmente, a dacito e riolito. Quanto às amostras de
composição intermediária, nota-se uma forte dispersão, uma
vez que uma (7) corresponde aos andesitos e se situa no
campo da série toleítica de arco insular, enquanto a outra (6)
corresponde a andesito basáltico e plota no campo da série
calcialcalina de arco insular. Já entre as rochas básicas, pode-
se assumir praticamente uma homogeneidade composicional
em termos de basaltos da série toleítica de arco insular,
havendo uma leve tendência para o campo caláalcalino. O
caráter toleftico fica plenamente caracterizado nas figuras
n.229,II230eII231.

Os dados da tabela II2.9, quando comparados àqueles
de Jakes & Gill (1970), apontam um caráter loleítico abissal
para as rochas básicas em questão, tanto a nível de óxidos
de elementos maiores, como também com relação aos
elementos-traço e suas relações. Observe-se sobretudo os
teores dos elementos Sr, Ba, Cr e Ni. São rochas ricas em
TÍO2 e Fe e, portanto, no todo, semelhantes à série toleítica
granuiitizada do domínio da costa Atlântica de Barbosa &
Fonteilles (1989).

23.1.5.5 Padrões de terras-raras

Na tabela 11.2.10, constam os dados analíticos sobre as
terras-raras das rochas da unidade São Bento dos Torres,
enquanto nas Gguras 11232a, 11232b, 11232c, 11234 e
II235 são retratados os padrões das curvas de terras-raras
normalizadas segundo o padrão condrito de Evcnscn
(1978), bem como o caráter crustal ou tranitcional dos
espécimes graníticos.
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maiores dos litotípos da sorte metamórfica Sfto Bento dos Torres,
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-_>; ^ rochas intermediárias; ( • ) rochas icidas.
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Fig. 11.2-27 - Diagrama Q-P de Debon & La Fort (1983) para
classificação quimico-mineraicgica dos espécmes da suite

metarr.ortica São Bento dos Torres. (1) granrto; (2) adameiito: (3)
granodiohto; (4) tonalito-(trondhtemito); (5) quartzossienrto; (6)
quartzomonior.rto; (7) quartzcrr.anzodiorito; (8) quartzcdiorito

(quartzogabro-anortos^o;; (9) sienito; (1C) Ticnzcnita; (11)
monzcgasro (moazoCioritc): (12) gat>ro-'4iohto-anortosito).

Ftp. IL229 - Diagrama KzO x SiOj com as séries das rochas
vulcânicas de acordo com a sua composição e amfciencia

geotectOnica. Diagrama devido a Ewart (1382)
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w?mmm
Fig. I I2 .30 - Diagrama IS x FeO + Fe2Oi de Kuno (1968)

mostrando a distribuição das séries hiperstenítica calcalcalina
(entre linhas tracejadas) e pigeonítica toleitica (entre linnas

cneias), aplicado as amosuas da suite metamorfica Sao Sento dos
Torres.

immm
Fig. 11228 - Diagrama dos "minerais característicos" A-B de

Debon & Le Fort (1983) mostrando os domínios das rochas per- e
aluminosas, bem como os campos dos minerais característicos. (I)

moscovita (mu), biotita (Bi), turmalina (Tr), cordienta [CC). (II)
granada (Gr), cíorrta (Chi); (III) biotita; (IV) biotíta, hornbienda (hb).

ortopiroxêmoiCpx). clinopiroxômo (Cpx), ciivina (D i , (V)
clinopiroxêmo, hornbienda, epídoto (Ep), diopr.ídio (Di). esfenc

(Sph); (VI) apatíta (Ap), calcita (Ct). Os parâmetros são ca>cuiados
em atomos-grama x 1 000
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Fig. 11.2.31 - Diagrama CaO-AJjOs-MgO de Viljoen & viljoen
;*=£3; mes-andc c= pcntos c!e rcchas básicas da suite

rnetamórfica São Bento dos Torres em relação aos campes
te'eitico e komatiíto-toleítico. (Pk) Komatiítos peridotíticos; (Th)

te'eites; (Bkbd) komatiítos basálücos tipo BADPLAAS; (Bkgi
korratiiics aasa,TiCos tipo GELüK ; (Bkõar) komatiítos basáiticos

fico Fír^a^nn; íPoa; campo tí# associação
picritâ-oc«ar)ito-ankaramito.
' . .' _ , - ,'s; - -, ' . . ' '

Uuanto ao padrão de terras-raras, observa-se as segub-
tes características para as rochas ácidas:

- o somatório de TR varia entre 103 e 193, considerado
de tendência baixa em comparação com a média da crosta
superior de Taylor, 1979 (in: Keqin, 1982, p. 13, tabela 1).
Esses valores se aproximam mais daqueles característicos
dos granitos mantéücos e de siotexia;

- as razões TRL/TRP são de valores muito altos, varian-
do entre 15 e 45, o que indica forte fracionamento das
terras-raras. Aliás, visualiza-se bem isso na figura 11.232a,
pelos fortes declínios das curvas para a direita, com mar-
cante depleçáo de TRP, sobretudo na amostra H V-632. As
três curvas restantes são praticamente paralelas entre si e
os ramos das TRL estão mais inclinados do que aqueles das
TRP, notando-se aqui a fonnação de concavidade para
baixo. Os valores de Ce/Yb são muito elevados e variados,
indo de um mínimo de 77 a um máximo de 467 c asseme-
lhando-se aos trondhjemitos Lewisian, da Escócia (Tarncy
et ai., 1979);

- os valores das razões Yb/La são extremamente baixos,
bem inferiores a 0,15 e, de acordo com Shen Jili & Liu
Jiayuan (1985), correspondem a granitos tipo transícional,
o que confirma a sua posição na figura 11.2.35;

Fig. 11.2.32 - Diagramas das terra3-raras normalizadas segundo o
padrão coodrito de Evensen (1978), mostrando os padrões das

rochas ácidas (a), intermediárias (b) e básicas (c) da suíte
metamórfica Sâo Sento dos Torres.
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Tabela II.2.18 - Eletentos Terras-Ra'is e SUÍS - vjTte J' Slo Bento eos Torres

. ' i .

TEíSAS-

«AJAS

(PPI)

L*
Ce
Kd
Sa
Eu
Gá

Si
Ha
ir
Tb
Lu
« Ti

Eu/Itf »
TSL
Ti?
mm?
Ce/Y!)

La/Yb

Ke/IY
Ce/S«
Lu/84
Tb/La 1
rw i
(La/Yb)N 1

CeN 1
CeM/SaM 1

1 1

1 12,74
1 27.86
I 13,88
1 5,25
i í(4J
f 5,88
I 4,85

•.87
1 2.33
1 2,38

8,29
81,6?

8,82
64,65
15.64
4,13

12.11
5,54
1,68
5.31
8,86
8,18

13,93
3,74

43,67
1,28

c

9,83
22,34
17.55
5,86
1.48
5,47
5,75

.•,95
3,27
3,35
8,58

75,55
«,85

54,78
19.29

2,84

6.67
2,93

1.1?
4,42
8,89

1,34

M,29
1,98

35,82

1.87

3

9,93

28,18
14,91
3,53

1,11
3,92

3,62
8,55

1,91

1,93

8,31
4) ,92

8,98
48,57
12,24
3,97

18,46
5.Í5
1,58
5.48
8,88
8,19

11,69
3,47

31.64

1,37

4

5.64

12,88
9.34

2.39
8,84

2.94

3,3»
8,64

1,85

2,83

8,26
42.89

8,96

38,25
11,88

2,73

6,34

2,78

Í.Í8
5,39
8,8?

8,36
12,38

1,86

21,19
1,38

No. :•£

r

8.87

18.93
13,86
3,66
1.1*

4,12

4,67
8,84
2,78
2,69
8,34

6 M f
8,84

44,74

15,36
2,83

6,56
3,87

1.38
4,91
8,88
8,32

17.58
2,87

29,71
1,1?

ÜRDEK DAS AWSTRAS C«

6

11,68

24,78
14,88
3,59

8.?i

2.78

2.88
8,54

1,78

1.58
8,24

64,??

8,87
54, i8
9,48
5,76

16,47
7.73

2.34
7.8ó
8,8?
8,13
9,89
5.22

38,72

1,7*

r

•9.37

33,83
15,43
3.43

í,?.?

3,86

2.63

858
1.25

i,73

8.23
81.93
8.89

71,56
9,48

7.61

19,12

11,2*

3.11
9,51

8,83

8,8?
11,'9

7,w6

51,86
2,29

S

52,97

89,53

24,38

4,16
8,95

4.23

2.85

8,32

8,88

M 7

8.1:
Í93.17

8,54

182,96

9.26

19.76

182,91
68.89

6.17
14.53
8.83
8,82
5,27

41,18

148,35

3,51

9

26,58

43,47

18,37
3.67

8.43

2.63

1,73
8,17
8.45
8,46
8,«4

1*3.15
«,Í4

94. «9
4,38

15,84

98,85

62,13

5,12
12,39
8.36

1,12
2,7?

41.94

7í,29
2,99

18

39.77

65,27

25,18
4.58
8,88
3.12
2,18
8,31
8.76
8,83
8,12

142,78
8,42

134,72
7,26

19.56
76,7?
46,7'
4,83

14,58
8.84
8,82
5,15

31,58
182,32

3,58

l i

46,36

6«,78
19.83
2,88

8,38

1.31
8,75

• ,88

• .22

«,13
«,37

131,83

1,42
128,17

2.S6

44,81
467,54

356,62

12,38

3#.39

•,28
«88
«,79

248.71

95,28
7.34

ICSNDRI
•

i

I

1
"
1
i
!
1
1
j

I
í

1
f
1
1

i

1
!
J

I
1
1
|
1
1

1

e.
8,
8.
8,
8.
8,
8.
8,
8.
8.
i

13 K
'"Tal

'6!

2446

637*
4738
1548

85882

2843

25".
85678

Í668

ié"!

ê?5??

(f Ce) Sotatório da serie Cério (La +. . . + W >.
(I Y) Soutório da serie í t n o ($• • . . . • Ho ) .
(íu/lnt) Anotai ia d( Európio-- (Eu/8,85882)/í(S«/8,i54)+(Gd.^,2843)/2].
(T!L) Sotatófio de terras-raras leves (La • . . . • 3tJ.
<T8P) Sotatório de terra-i-raras pesada? ( W +...*L'i>.
(f li) Somatório de terras-raras total ( TÍL + TU? * Eu ).
(...H) Valores normalizados segundo o padrão contínto de EVÍISÍD, 1978.
d ) Os nuWos de ordet correspondei aos lesios dispostos na taòeia II.2.2

• A-'í;i
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— as anomalias de európio. conforme indicado nas
figuras 11.233 e 11.234, são nu sua maioria superiores a 0,7
e, portanto, tipicamente de sintcxia de acordo com Keqin
(197ò), ou granitos MS segundo Chaoqun (1985). Mesmo
as amostras S, 9 e 10, com\alores ligeiramente menores que
0.7, pciüs demais características são também enquadradas
COIÍIO .u.uii'.js iransicicaais, tnani-jiicos. Apcna> a amusUu

11 te:n aaoinaiia de eurupio superior (1,42) sendo ela
basta cie pobre era A!:Ü3 (l2M'ii ) o K;O (2,2Ú"1), porém
rica em Caü (2,10^) c Na2O (440%);

YO/LO

0.2-

0,1-t

120

Fig. 11.2.35 - Yfc, La x iTR, de Jiii & Jiayuan (19651. mostrarão ca
campes cos granites crustais (i) e granitos transicionais (i!) para as

amostras oa suite metamórfica São Bento dos Torres.

0.3-
20 10O

f\g. ii.2.33 - Ciagra-Tia J E-j x .0 de J:li & Jiayuan
mcsuanco os campos dos graniíos crusxais (i) e granitos

trarsicicnas 'Hi para as amostras da suite metamcrfica São Santo
dos Torras ID (índice de c!fe<-enciaçao de Thornton & Tutle, 1S6C)

= (0 T Or + fio r Ne + Ic * K) normativos CtPW, <> Eu
(anomalia da eurcpic) = (Eu/0.05802) [(Sm/0,1540) +

(Gd/0.2043)j.

ÒEu

0,7-

3.0-1
0 20 «0 60 80 100

I - os valores de YbN são todos maiores do que 0,3 s
menores do que 8,5, e as razões (La/Yb)N são bem
elevadas, o que leva a admitir tais rochas como sendo

I D arqueanas, seguindo-se o padrão de Mania (1987), a
i exceção das anomolias negativas de európio.

Quanto às rochas de natureza intermediária (6 e ";,
vê-se na figura 11.2.32b que as suas curvas normalizadas 5<k<
levemente inclinadas para a direita, onde especialmente os
ramos das TRP estão praticamente horizontais, formando
apenas uma pequena coneavidade do tipo downward. Ou:-
ras características dessas rochas podem ser assim alin-
hadas:

- os somatórios das terras-raras variam de 65 a 82,
sendo, portanto, bastante depletados quando comparados
com os gnaisses intermediários tonab'ticos Lewisian, CJ
Escócia (Weaver & Taraey, 1981), bem como era relação
à média da croçta superior (210). Entretanto, assemelham-
se às médias da crosta inferior (79), segundo Taylor (1979).
e às do complexo Scourian (42 a 87) do noroeste da
Escócia, segundo Pride & Muecke (1980);

- o grau de fracionamento é de baixo a médio, qualquer
que seja o parâmetro escolhido (TRL/TRP), Ce/Yb,
La/Yb, com valor máximo de 19 na amostra 7. Tais razões

2 são inferiores àquelas registradas para os gnaisses
Scourian, que variam entre 13 até 63;

( • - as anomalias de európio são negativas, ruas com
valores de 0,87 e 0,89 mais coerentes com os padrões de

rochas üüracrustais;

I ........ .,,..,,..,...,
Fig. 11.2.34 - Diagrama i Eu % CaO, do j i i i & Jiayuan (1585,.

r mostrando os campo3 dos granitos crustais (I) e c/ar.itos
| - 3 ° transicionais (!l) para as amoatras da suite metamortica Sáo Ber.tc

ízü i«c dos Torres.
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- as relações (La/Yb), bem como os valores de YbN. são
muito baixos e, em conjunto com as anomalias negativas de
európio, permitem supor que se trate de rochas de idade
pós-arqueana, formadas por fusão parcial crustal de
material anfibolítico.

Por fim, o conjunto de rochas básicas (1,2,3,4 e 5) da
suíte metamórfica São Bento dos Torres tem as seguintes

- as curvas normalizadas, conforme indicadas na figura
II.2.32c, têm padrão quase horizontal, com razões
TRL/TRP variando de 2,75 até 4,13, ou ssja, há um leve
enriquecimento das TRL;

- os somatórios de TR variam entre 42 e 82, bem supe-
riores à média dos gnaisses máficos Lewisian, no noroeste
da Escócia;

- as anomalias de európio são todas negativas, porém
com valores bem próximos da unidade, como, por exemplo,
nas* amostras 3 e 4. Tal fato, segundo Pride & Muecke
(1980), é indicativo de rocha supracrustal;

- as relações (Cc/SníJN x Zr / \ , Cufifünuc indicadas uà
figura 112.36, segundo Ryabchikov (19SS), apontam tais
rochas como de idade predominantemente arqueana;
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- as razões La/Yb, com valores em torno de 3 e 5, são,
segundo Jakes & White (1972), características de basalto
de associação calcialcalina, sendo corroboradas também
pelos valores de Yb, que se situam em torno do valor 2,7,
definido pelos mesmos autores para esse tipo de basalto;

- a media de La igual a 9,4 é muito semelhante ao valor
que Condie, 1976 (in: Condie, 1981) estabeleceu para vul-
cuiiiío-» ciiciakdLLuos (9,2), e o mesmo pode ser diio para
0 Ca. A média de Condie (op. cit.) e das amostras deste
projeto estão um pouco mais baixas em relação à média de
12, que Jakes & Gill (1970) estabeleceram para as séries de
rochas calcialcalinas. Vale a pena ressaltar que a amostra
1 (HV-498B), peto seu alto teor em La (12,74), aproxima-se
muito do padrão de basalto toleítico do tipo EAT (TH2)
de Condie (1976), ou seja, corresponde a um basano enri-
quecido muito semelhante às séries calcialcalinas.

23.1.5.6 Natureza dos protólitos da suite metamórfica
São Bento dos Torres

Rochas Ácidas e Intermediárias

Trata-se de rochas metaluminosas, conforms indica a
Dgura 11.228, de composição calcialcalina, corresponden-
do a rochas do tipo transicionai ou granitóides do tipo MS
de Chaoqun (1985), ou também equivalentes a gracitos do
tipo I de Chappeí Sc White (1974) (figura IL2Í7).

As rochas in termediár ias têm composição
trondhjemito-tonalítica ou andesítica, obviamente de
natureza calcialcalina, com médias de Rb e Zr maiores tio
que aquelas dos granitos de Gruinard Bay, na Escócia,
porém com valores médios menores de Ba e Sr. tratando-
se, portanto, de rocha não-depletada, igual aos granulitos
de Jequié ou aos chamoquitos de Madras (índia).

I \

\

\

Fig. IU.W - Diagrama (C«/Sm)N x Z'/Y aa Ryaüchikov (1988),
separando as rochas de idade arqueana daquelas pos-arqueanas,

estando plotadas as amostras da suits metamórflca São Bento
dos Torres. (A) Arqueano; (8) Proterozòiec.

Fig. H.2.37 - Diagrarra A -O-F de Takahashi (-580) cen
aos campes dos granitóides I e S para os íitótipos da suite

metamórfica Sâo Bento dos Torres (I) granites derivados de rocha
ígnea: (S) çranitos derivados de rocha sedimenta/
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Rochas Básicas

As rochas básicas correspondem a basaltos de natureza
toleítica a c^lfialralina, com certo enriquecimento cm TRL
(definido pelas razões Ce/Sm), sendo, portanto, semelhantes
aos basaltos calcialcalinos ou toleíticos do tipo TH2 (toleítos
arqueanos enriquecidos - EAT) de Condie (1976).

2.3.1.5.7 Ambiêncyi gcutectònica

Tendo em vista as características petroquímicas das
rochas dessa unidade, que permitem classificar os granitos
como do tipo MS e calcialcalinos e as rochas básicas como
toleíticas a caicialcalinas, deduz-se que o ambiente
geutectònico de formação de tais rochas é provavelmente
do tipo arco-de-üha continental, ou zona ativa de margem
continental, semelhante ao ambiente orogênico andino de
Pitcher (1979). As figuras 11.238, 11.239 e 112.40 cor-
Trib'-ram as idíias geutectenicas aqui expostas, sobretudo
quanto à margem destrutiva de placa (figura II.238).

iOCQ-

1000 ~

' Tsit.i'rot de i
t cam a» m«. ( X

1000 2000 3000

Fig. 11-2.39 - Diagrama Rb x Sr de Condie (1973) indicando as
espessuras da crosta e os pontos de amostras da suite

metamórfica São Bento dos Torres.

"FIB."ÜL2.38- Diagrama H,-Rade Batchelor & Bowden (1985) com
os campos dos ambientes geptectônicos,.estando indicados os
pontos relativos aos espécimes da surte metamórfica Sâo Bento

dos Torres.
R, = 4Si - ii(Na + K) • 2(Fe + Ti); Ra = 6Ca + 2Mg + Pi.

12\ S3) Potencial metalogenético

Para as rochas ácidas e intermediárias, pela sua nature»
ígnea (granilóides tipo I, transicíonal ou de sintena). tem-
se o seguinte cortejo de elementos metalogenctícos: Fe, Cu,
Mo, Au, Pb e Zn.

Quanto ao potencial das rochas básicas desse ambiente,
espera-se possibilidades para concentrações de Au, Cu.
Pb, Zn, V e Ti.

23.1.6 Idade e correlações

Durante os trabalhos de mapeamento, foram coletadas
varias amostras de rochas da unidade, na pedreira do DNER,
margens da BR-040, no trecho entre Barbaccna e Santos
Dumont, que serviram de base aos estudos geocronológicos,
realizados no Centro de Pesquisas Geocronológícas da USP
- CPGeo, por parte do dr. wáson Teixeira, cm 1989. Do total,
cinco amostras foram analisadas e somente quatro utilizadas
na construção da isócrona, obtendo idade de 2684 ± 1 lOm.a.
e RI - 0,7139 ± 0,0019 (figura U62d). A inclusão da quint3
amostra, no gráfico, influenciou sensivelmente o traçado de
uma nova isócrona, obtendo dessa maneira uma idade de
cerca de 337g.a. c com baixa razão inicial (0,701). Esse fato,
adicionado ao alto valor da razão inicial, evidencia que a idade
verificada anteriormente refere-se à idade de retraba
Ihamento de material mais antigo.
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Fig. li.2.40 - Òragrama TtÕrK;O-FjCí de Pezrzs si ai. ;:97E) com
cêlimitêfcú tiua campos qe vmcarsitcs ae ambiente oceftnicc e

aqueles de ambiente contentai para as rochas básicas da suíte
rretâmórtica Sào Bento dos Torres.

Na faixa de ocorrência das rochas dessa suíte, são
raras as datações radiométricas disponíveis. Apenas
duas amostras (147 c 149) de Cordani et ai. (1973) pos-
sivelmente a ela pertençam. Loca!izam-se a meia-
distância entre Barbacena e Santos Dumont e,
aparentemente, foram tomadas na pedreira do DNER;
correspondem a gnaisses granoblásticos a
porfiroclásticos, com microclina finamente pertítica, em
parte reduzida em um mosaico granoblástico onde o
plagioclásio límpido é ocasionalmente antipertítico, o
quartzo tem forma lenticular e a biotita é marrom-esver-
deada, conforme citação de Cordani et ai. (op. cit.).
Dados divulgados por tais autores dão para essas rochas
uma isócrona de 2788 ± 222m.a. com RI = 0,706, obtidas
em datações Rb/Sr em rocha lotaj.

Deve-se ressaltar, entretanto, que é uma isócrona de
referência, obtida em conjunto com outras amostras (125 e
126) tomadas nos arredores de Juiz de Fora, cerca de
lOOkm a sudeste, provavelmente um litótipo do complexo
Juiz de Fora.

Cordani & Teixtira (1979) recalcularam as idades Rb/Sr
das amostras 147 e 149, com novo valor para o Rb, obtendo,
dessa feita, idades de 3059 ± 169m.a. e de 2876 ± 143m.a.,
respectivamente.

As mesmas quatro amostras, reinterpretadas pelo
Projeto Radambrasil (v. 32, pp. 834), mostram ali
nhamentos isocrõnicos diferentes. Para as duas
primeiras (147 c 149) está escrito: "....revelaram-se pré-

transamazônicas, pois situam-se claramente acima da
isócrona de 2160m.a." Para as outras duas (125 e 126),
mostrou um alinhamento com uma terceira (JD-144) que
não havia sido conseguido por Cordani et ai. (op. cit.),
já que os três pontos não se mostraram segundo uma
reta. Nessa cova configuração, 6 - lhes atribuída uma
isócrona de 1800m.a. com RI = 0,708.

Us dados petrográficos (em parte), petroquímicos
e estruturais não nos permitem correlacionar as
rochas da suíte aos equivalentes charnoquíücos do
complexo Juiz de Fora. Não são correlacionáveis,
também, ao complexo Granulftico de Acaiaca,
definido por Evangelista (1984).

232 Complexo Mantiqueira - Fim

23.2.1 Comentários gerais

A série Mantiqueira foi definida por Barbosa (1954)
para englobar rochas gnáissicas e migmatíticas aflorantes
na serra da Mantiqueira, particularmente na região de
Santos Dumont; o autor faz referência a termos catazonais
a ela associados. Ebert (1956bj abandonou a denominação
serie Mantiqueira, colocando as rochas dessa unidade em
um Arqueano não-subdividido, de idade mais antiga que
as "séries" Juiz de Fora e Paraíba.

Nas décadas seguintes, nos trabalhos de reconhecimen-
to geológico na escala 1:250.000, executados pela CPRM,
foram empregados termos como associação Barbacena,
complexo Granito-Gnáissico Indiviso, complexo
Gnáissíco-Migmatíüco, complexo Migmatítico, ou mesmo
nomes de outras unidades, como gnaisse Piedade, para
reunirem parcial ou totalmente as rochas da "série
Mantiqueira".

Machado Filho et ai. (op. cit.) também não utilizaram o
termo, incluindo as litologias no gnaisse Piedade e no
complexo Barbacena.

Mais recentemente, Trouw et ai. (1936) voltaram a
empregar o nome Mantiqueira, agora na categoria de
grupo, para reunir urr. rcejusto de gnaisàci b^siLJOÍ, por
vezes migmatíticos, com íntercalações de anfibolito e
hornblenda-gnaisses, além de ocorrências localizadas de
charnoquitos e de anfibolitos sem orientação preferencial.
No presente trabalho, e obedecendo aos preceitos do
Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica (SBG,
1986), adotou-se a denominação de complexo Manti-
queira, no qual foram reunidos gnaisses bandados de
composição tonalito-trondhjemítica e granito-
granodiorítica, com intercalaçoes freqüentes de corpos
tabulares de metabasitos; migmatitos, metaultrabasitos e
metagabros são subordinados.

Deve-se salientar a ocorrência, a norte da cidade de
Santa Bárbara do Tugúrio, de corpos de rochas
ultramáficas serpentinizadas, náo-mapeáveis na escala,
contudo, assinalados na carta geológica, através de símbolo
ar/.
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2322 Distribuição geográfica

A unidade representa a de maior área de distribuição no
âmbito da folha, abrangendo do centro para o suL a rcgjáo das
cidades de Barbacena, Desterro do Melo, Ibertioga e Santos
Dumoot Suas mclhor-s exposições estão localizadas na serra
da Mantiqueira, que se estende, na folha, no sentido
apressadamente SW-NE (figura 11.141).

2323 Relações de contato

Excluindo o corpo de diorito localizado a NW da folha,
os litcüpos dessa unidade estão em contato com todas as
demais unidades cartografadas. Todos os contatos são de
natureza tectõnica, sendo, na suã maioria, caracterizados
por zonas de cisalhamento de baixo ângulo, ocorrendo
também dsalnamentos de alto ângulo.

232.4 Utofogia, metanorfisne c deffo»

A unidade é caracterizada pela predominância <j.
rochas gnâissicas bandadas de composição tonalit;.
trondhjemitica e granito-granodioríüca. Essas rocha;
apresentam bandamento desde milimétrico a até algu^
centímetros, definidos por bandas ciar.,
quartzofeldspáticas e bandas escuras à base ds mine:-.
micáceos (biotita). Intercalados nessas rochas, segure•; a
estruturação gerai, ocorrem corpos de rocha metabi,'-.-,
(anfibotito). Os metabasitos são de dois tipos: um berr-
foliado, de granulação fina; o segundo, de granulaqõ
média, de aspecto gabróide. Subordinadamcnte, ocorri a
corpos de rochas ultramáficas xislificadas.

Os anfibolitos variam em espessura, desde
centimétricos até 2m, apresentando-se lenticular.
boudinados ou dobrados segundo a foüação miloníüca.
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Fig. 11-2.41 - Distribuição dos Ittótipo* do complexo Mantiqueira na folha BartMoena
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A unidade apresenta processos de migmatização, na
faixa entre Barbacena e a localidade de Pouso Alegre, no
limite leste da folha. Trata-se de migmatitos gerados pela
injeção de rochas do complexo Rcssaquinha.

Em afloramentos localizados, foram observadas
ocorrências de faixas com predomínio de gnaisses
crarí.if^erns, come observado 22 pedreira do perímetro ur-
bano de Santos Dumont. Encontra-se intercalado no domínio
do gnaisse bondado, mantendo a mesma estruturação.

Deve-se salientar a presença de corpos de rocha gnáissica
de aspecto facoidal, de composição granítica, que ocorrem às
margens da BR-040, próximo à Clínica Mantiqueira a nas
proximidades da localidade de Campo Alegre, no limitesudeste
da folha. Ao microscópio, apresentam 30% de K-feldspato,
30% de quartzo, 20% de plagiodásio e 20% de biotita.

As margens da BR-265, narproximidades da cidade de
Santa Bárbara do Tugúrio, verificou-se a ocorrência de
rochas classificadas como hedenbcrgita-ortognaisses, que
foram reunidas nesse complexo per falta de critérios
seguros que permitissem a individualizaçáo de uma nova
unidade. Rochas de natureza semelhante têm sido en-
contradas cm outras áreas do projeto, associadas à rochas
da suíte chamequítica, aqui cartografadas como suíte
metamórfíca São Bento dos Torres. A sua descontinuidade
física impede, por ora, que sejam agrupadas nessa suíte.

As estruturas que dominam essa unidade são repre-
sentadas por um bandamento centimétrico com dobramen-
tos isoclinais e dobras em "bainha" (foto 6), transpostas,
geradas por intenso cisalhamento de baixo ângulo, imposto
ao complexo, em condições dúcteis. Contudo, na faixa
entre Barbacena e o Posto Roseianche, predomina uma
zona de cisalhamento de alto ângulo (foto 7), com largura
da ordem de 5km.

O metamorfismo definido nos litótipos desse complexo
é de grau médio a forte, na concepção de Winkler (1977),
ou da fácies anfíbolito de Eskola (op. cit.)

Nesse complexo, estão reunidos três tipos litológicos prin-
cipais: um formado por gnaisses de composição granítica a
granodiorítica, outro por biotíta-plagioclásio-gnaisses de
composição tonalítica a trondhjemítica e um terceiro repre-
sentado por metabasite . O primeiro tipo, à microclina, tem
distribuição generalizada e associa-se ao segundo tipo sem
nenhum controle aparente. Os metabasitos distribuem-se
pelos dois tipos anteriores.

232A.1 Gnaisses graníticos (biotiia-quartzo-
plagioclásio-microclina-gnaisses)

São rochas com textura granolepidoblástica, estrutura
bandada a xistosa, aoastoroosada, freqüentemente com
contatos intcrgranulares retos e poligonizados. Mostram
quantidades variáveis de microclina (5 a 55%), plagioclásio
(1 a 40%), quartzo (15 a 55%) e biotita(5 a 25%), tendo
como acessórios opacos, apatita, árcáo e titanita e, como
secundários, epídoto, clinozoísita, moscovita, carbonato,
clorita, seridta e argilomineraís.

A microclina ocorre em grãos xenomórficos, eventual-
mente estirados, mas em sua maior parte apresenta-se
como porfiroclastos milimétricos, envoltos por uma matriz
mais fina. Mostra cristais límpidos ou caolinizados e
sericitizados com a macia característica, podendo ser
pertíticos. Apresenta inclusões de quartzo, ou a este se
ajàccid cm bamJdi üe gr anulação grossa.

Ü plagioclásio, de composição oligodásio-andesina,
mostra-se xenomórfico, com grãos milimétricos envoltos em
uma matriz mais fina, da qual também participa. Apresenta-se
parcialmente saussuritizado com a transformação cm seridta
+ epídoto + carbonato. No contato com o K-feldspato
mostra intererescimento mirmequítico.

O estudo mineralógico não é suficiente para definir com
segurança uma origem orto- ou paraderivada para essas
rochas. Tal dificuldade compromete o estabelecimento de"
uma faciologia metamórfica, já que a paragenese obser-
vada pode ter sido herdada da rocha original, sem
mudanças significativas, apenas exibindo efeitos de uma
tectônica ásalhante.

232.42 Gnaisses tonalíticos e trondhjemíticos
(quartzo-piagiociásio ± biolila-gnaisses)

São rochas de textura granoblástica a granolepidoblástica,
com contatos intergranulares poligonizados e foliação de da
pelo alongamento dos minerais félsicos e pelo arranjo planar
preferencial das palhetas de biotita.

A mineralogia essencial é formada de quaitzo (40 a 50%),
plagioclásio (20 a 50%) e biotita (3 a 30%). Os acessórios são
apatita, zireão, titanita e opacos e os secundários, moscovita,
epídoto, clorita, sericita e carbonato.

O plagioclásio é de composição oligoclásio ou andesina,
mostra-se xenomórfico e alongado segundo a foliação da
rocha, em parte maclado 2 saussuritizado. Além disso,
apresenta inclusões de quartzo e biotita e tem granulação fina.

O quartzo é também xenomórfico, granular ou alon-
gado, com tamanho inferior ao plagioclásio.

A biotita tem pleocroísmox = amarelo-claro y = 7 =
marrom-esverdeado.

Epídoto foi observado em um exemplar, cm uma banda
milimétrica, associado a quartzo e plagioclásio, estando em
equilíbrio com a paragenese principal. Esta foi definida
como quartzo + plagioclásio + biotita + epídoto +
moscovita, sugerindo condições metamórficas da fácies
anfíbolito, embora continuem válidas as observações feitas
no subiteir. anterior.

2J.2.4J MetabaMtos(epídoto-anfiboIito, anfibolito,
quartzo-anfíbolito, biotita-anfibolito, metagab^o)

São rochas de granulação fina a média, de cor verde -escura
a negra, com textura nematogranoblástica ineqüigranular,
com grãos em contatos poligonizados e estrutura foliada a
bandada, destacando-se bandas quartzofeldspáücas, ricas
em bornblenda e outras pobres nesse mineral
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A mineralogia essencial é formada por anfibólio e
plagioclásio, tendo como varietais quartzo, epídoto e biotita.
Os acessórios e secundários são epídoto, opacos, apatita c
titanita.

O plagioclásio, de composição andesina, £ granular Fino,
com grãos poligonizados. Mostra-se maclado segundo a
combinação albita-periclina, ou isento de macia.
OoiMunaimenie, está saussuntizado.

O anfibólio é hornblenda (tschermakita e ferro-has-
tingsita) com pleocroísmo amarelo a verde, hábito
prismático a irregular, localmente porfirobiástico, com
inclusões de quartzo, plagioclásio e opacos. Orienta-se
segundo a foliação da rocha. Em um exemplar, ainda são
encontradas relíquias de piroxênio uralitizado e o
plagioclásio é labradoríta; apresenta, também, granada. A
rocha original foi interpretada como sendo um gabro.

23.2.5 Utogeoquímica

Popuiaçao-alvo

Os espécimes coletados e estudados do ponto de vista
petroquímico estão relacionados na tabela 11.111 e totalizam
\i amostras de tipos petrográficos que englobam an-
fibolitos, hedenbergíta-gnaisses e (granada)-biotita-gnaisses.

Considerando-se *a área de ocorrência do complexo
Mantiqueira na folha Barbacena, em tomo de 2.5ú0km
(figura II.2.41), bem como a sua diversidade litológica,

T«oela II.2.11 - Tipos Petroçráficos do cowlexo
*anti<weira - FoiKa Baráacena

No.
OE OROEH

ei
«2
63
«4
•5
ti
«7
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•9
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11
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1
1

1
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1
1
1
1
1
i

i

SIGLA M 1
AMOSTRA

HV-195A
iíV-730
HV-362E
W-5939
HV-593A
HV-594
HV-592
HV-W
HV-75A
HV-49A
HV-362A
HV-758
KV-3é20
HV-3Ó2S
W-362C

TIPO PETüOGdtflCO

fliiirtio-m^bolfto
Anf ibol i to
Anfiboltto
Hedenbergita-gnaisse
Hedenberjita-inaisse
^rjnada-b ot'ta-9naiííe
íiotita-gnaisse
Siotita-anaííse
Biotita-jnaisse
Biotita-snaisse

1 Biotita-anaisse
1 fliotita-gnaisse
1 8iotita-?naisse
1 Biotití-ínaissc
1 Biotita-anause

deduz-se que as 15 amostras que serão aqui discutidas têm
uma baixa representatividade e, em decorrência, as
conclusões aqui exaradas são de caráter preliminar e ser-
vem apenas como primeiras indicações para o tema sobre
a unidade.

232JS2 Agrupamento estatístico

Na figura II.2.42, tem-se o agrupamento das amostras a
partir da aplicação da técnica de cluster sobre os resultados
dos óxidos dos elementos maiores (Le Maitrc, 1982; Davis,
1973). O diagrama da figura 112.42a é um dendrograma
gerado a partir dos co-senos 6 e permite visualizar clara-
mente três agrupamentos, aqui designados de A, B e C. O
primeiro corresponde à união das duas únicas amostras de
hedenbergita-gnaisses da população, as quais, apesar de
agrupadas, mostram um baixo coeficiente de correlação
(0332). Por sua vez, essas amostras apresentam-se bem-
diferenciadas dos agrupamentos subseqüentes, B e C aos
quais se relacionam com correlações absolutamente inex-
pressivas, isto é, 0,122 e -0,269, respectivamente. Ü
agrupamento B corresponde nitidamente ao conjunto dos
bictita-gnaisses e nele identificou-se dou subgrupos. B \ r
B2. No primeiro, estão incluídas as amostras HV-592,
362A, 362B, 362C c 362D, enquanto no segundo inter-
relacionam-se as amostras HV-96, 49A, 75B e 75A. As
maiores similaridades dão-se entre os pares H*- -96 e HV-
49A, HV-362C e HV-362D, HV-362A e HV-362B. O sub-
grupo Bi tende a ser mais rico era SÍO2, enquaiuo o B: é
mais pobre nesse oxido, como se verifica na tabela II.2.12.

No dendrograma 11.2.42b, com base nas distâncias
euclidianas formam-se dois grandes grupos, o primeiro
relativo aos termos anfibolíticos e o segundo englobando
os biotita-gnaisses. Nota-se que as duas amostras de heden-
bergita-gnaisse espalham-se uma em cada grupo, fato que
não corresponde à realidade geológico-petrológica da área
em estudo. O espécime granada-biotita-gnaisse, que na
figura n.2.42a estava ligado aos anfibolitos, aqui se dispõe
no conjunto dos biotita-gnaisses, o que parece mais cor-
reto, IÚÍJ òó Ju puuU; de viàia pcirográfiCú, cooiu lambem
químico.

232J53 Natureza orto-x paraderivada

Para investigar a natureza orto- ou paraderivada das
amostras metamórficas que integram a população do com-
plexo Mantiqueira, utilizou-se a função discriminante de
Sbaw (1972), dada pela seguinte equação: DF = 10,44 -
0.21SÍO2 - 0,32FeOt - 0,98MgO + 0,55CaO + l,46Na:O
+ 0.54K2O.

Essa função, aplicada a rochas metamórficas com peso
de MgO menor que ó% e de SÍO2 menor que 90%, resulta
em quantidades algcbricas, sendo aquelas de sinal negativo
indicativas de rochas paraderivadas, ao contrário daqucla.s
com sinal positivo, que retratam rochas ortoderivadas.

Na população em apreço, apenas as amostras HV-75A,
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Fig. 11 .̂42 - Oendrogramas agrupando as amostras da população do complexo Mantiqueira utilizando-se as análises dos óxidos dos
•lemntos maiores. Em (b), a medida de simnanoaoe oas distâncias euclidianas, tendo paaromzaoos os valores dos Oxidos, a média zero
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HV-362E e HV-195A revelaram valores negativos, con-
forme indicado na tabela 11.2.14. Entretanto, os sinais das
amostras HV-362E e 195A devem ser desprezados, posto
que aqui tem-se MgO maior do que 6% em peso, fugindo
à regra preestabelecida para a aplicação do DF. Mesmo a
amestra HV-75A, embora atenda às condições exigidas
para aplicação do DF de Shaw (op. cit.), pela sua
semelhança química com as rochas básicas e sua
classificação petrográfica como anfibolito, acredita-se que
se trata de rocha ortoderivada. Assira, toda a população
Mantiqueira é considerada aqui como ortoderivada,
qualquer que seja sua composição (ácida a básica).

23.2.5.4 Composição petroquímica

A tabela 112.12 traz indicadas, para cada uma das 15
amostras, as composições em porcentagem em peso dos
óxidos dos elementos maiores e em ppm para os elemen-
tos-traco: na tabela II-2.13, constam os valores analíticos
dos elementos de terras-raras dados em ppm, bem como os
valores-padrão dos condritos (Evensen, 1978) a partir dos
quais foram normalizados os teores das amostras.

Tomando-se como base os percentuais de SÍO2, tem-se
três agrupamentos na população de 15 amostras, a saber:

a) básico - duas amostras (HV-75A e HV-195);
b) intermediário - três amostras (HV-362E, HV-593A

e HVÓ93B);
c) ácido - dez amostras (HV-49A, HV-75B, HV-75E,

HV-96, HV-362A, HV-362B, HV-362C, HV-362D, HV-
592 e HV594).

Os termos básicos têm os seguintes elementos com-
posicionais de destaque:

- baixo percentual de S1O2 (média de 48%);
- alto percentual de TÍO2 (média de 2^35%);
- baixo percentual de AI2O3 (média de 12,9%);
- baixo percentual de MgO (média de 5,55%);
- médio percentual de K2O (média de 1,35%).
Quanto aos elementos-traço, tem-se as seguintes

composições, tomando-se como padrão as médias de
Tuivkiaa *. WcJcpw-h! (1961) e Vinogradov (1962):

- Ba baixo (190ppm);
- Sr baixo (125ppm), Rb (apenas uma amostra foi

analisada, revelando 3Sppm);
- alto Zr (150ppm), baixo Cr (6ppm), baixo Ni

(102ppm), Y (71ppm), alio Nb (46ppm), alto V (300ppm),
alto Co (49ppm).

As amostras de natureza intermediária, quando com-
paradas com os tonalito-trondhjemitos de Le Maitre
(1976) e de Debon & Le Fort (1983), lêm composições
muito variadas, envolvendo dados pertencentes a limites
extremos, como é o caso da porcentagem em peso da silica
(percentual de SiO: igual a 52,40), MgO igual a 0,63%, K2O
igual a 10,70% e TiO: igual a0,08%. Diante de tal situação,
não faz sentido falar-se cm media ou coisa similar, mas
apenas fazer alguns comentários gerais sobre as
composições dessas rochas:

a) os teores de K2O são sempre maiores do que aqueles
de Na2O;

b) enquanto duas amostras têm percentuais elevados de
AI2O3 (15,90 e 16,50%), uma terceira apresenta percentual
significantemente baixo (10,20%);

c) a amostra HV-593B destoa pelo seu extraordinário
valor de P2O5 (2,30%).

Os elementos-traço nessas rochas intermediárias dao as
seguintes composições médias (em ppm), também em
comparação com os padrões de Turekian & Wedepoh!
(1961) e Vinogradov (1962): Ba alto (3.400); Sr alto (1.100);
Rb alto (180); Zr alto (370); Cr alto (160); Ni tendendo à
baixo (média de 26ppm para duas amostras - apenas uma
se apresenta com altíssimo teor igual a 170ppm); Y alto
(106); Nb - apenas analisado em uma amostra - normal
(20); V alto (139) e Co alto (média de 22 em duas amostras).

As rochas ácidas, que constituem os espécimes mais
representativos da população Mantiqueira, têm cs percen-
tuais de SÍO2 variando entre 68 e 72%, dando uma média
de 70,5% (inferior à de Vinogradov, 1955J. Ú AI2O3 tea
média de 14,4%, igual à de Vinogradov (op. cit.). Na tabela
112.12, nota-se que no conjunto de rochas ácidas, aquelas
de números de ordem entre 6 e 11 têm, caracterisf icair.er.te.
baixos percentuais de K2O (com um máximo de 2,7% e um
mínimo de 0,35%), sempre inferiores aos valores
registrados para as porcentagens de Na2O, tratando-se,
portanto, de rochas tipicamente sódicas, provavelmente de
natureza trondhjemítica. Por outro lado, na* amostras de
número de ordem de 12 a 15, os percentuais desses óxidos
quase que se equilibram, com tendência gerai de o K;O
superar o NajO, à exceção da amostra 14, que ainda guarda
uma composição mais sódica. Os percentuais de CaO são
elevados, ou seja, superiores a 1,6%, o que na concepçãc
de Ramsay (1986) permitiria classificar tais granitóides
como granitos ricos em Ca. Apenas a amostra H V-75A aão
tem registro de CaO.

Os percentuais de MgO, tal como os dos álcalis, são
distintos c mais altos no grupo das amostras ácidas or-
denadas de 6 a 11, quando comparadas com aquelas de
ordem 12 a 15. O mesmo comportamento se constata cor71

o FeO total, que no primeiro grupo tem uma média de 3%,
enquanto no segundo essa média cai para 1,6%. No
primeiro grupo, ela é compatível com os valores médios
para as rochas ácidas de Nockolds (1954), Daly (1933) c
Vinogradov (1955), bem como para o granodiorito de
Debon & Le Fort (1983). Entretanto, a média estabelecida
para o segundo grupo é justamente a metade das médias
clássicas das rochas graníticas definidas por diversos
autores. Não obstante, esse valor se aproxima da média da
associação monzogran/tica (granito rico em Ca de Ranisav,
1986).

Os eiemenios-traço em geral apresentam granik>
variações como, por exemplo, no caso do Ba, onde se tem
uma ampla faixa de 350 a 1.260ppm; também o Rb ocorra
variando entre um mínimo de 35 e um máximo de lVüpptf
Já o Sr mantém-se com valores mais ou menos próximos.
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permitirdo calcular uma média aritmética de 344ppm, para
um mínimo de 230ppm e um máximo de 420ppra. As
variações desses três elementos em conteúdos baixos e
altos refletem exatamente a existência de granitóides de
tendência do tipo alto cálcio (6 a 11) c do tipo mais baixo
em cálcio (embora ainda enquadrado na categoria de alto:
12 a 15). O Zr varia numa faixa de 160 a 400ppm, ou seja.

médias de rochas ácidas pobres em CaO e dos sienitos, de
acordo com Turekian & Wedepohl (1961). As análises dos
elementos Co, Cr, Sc e 'i não foram feitas para todas as dez
amostras que integram a população de rochas ácidas,
prejudicando assim um raciocínio mais completo. No caso
do Co e do Cr, as amostras de número de ordem 13,14 e
15 não foram analisadas, e aquelas com valores registrados
apresentam médias respectivamente de 8ppm para o Co e
15ppm para o Cr nas amostras de 7 a 12. A amostra 6 tem
teor de Cr muito díspar em relação às demais e igual a
12Sppm. O Co tem valor normal para as rochas ácidas,
cuqudutu u Cr eàiá ligeiramente abaixo da média de
Turekian & Wedepohl (1961) - 22ppm - para essas rochas.

Os valores de Ni mostrados na tabela 112.12, varianJe
na faixa de 12 a 68ppm, são bem mais elevados do que a
media calculada para os granitóides segundo os autores
citados, que nos fornece o valor de 4,5ppm para os granitos
pobres em CaO e 15 ppm para aqueles ricos, ou 8ppm para
os granitos em geral, segundo Vinogradov (1962). O Y,
calculado apenas para cinco amostras, varia entre 12 e
32ppm, com predominância dos valores mais baixos, e
indica uma fc. íe depteçáo desse elemento nas amostras
consideradas, se comparado aos 35ppm para os granitos
ricos em CaG e aos 40ppm para aqueles pobres, ou então,
aos 34ppm para a média global dos granitos de Vinogradov
(1962), Também o Sc, analisado em apenas seis granitóides,
fornece uma média de 8ppm, muito semelhante àquela
calculada por Turekian & Wedepohl (1961) para os
granitos pobres em CaO. O Nb, analisado para apenas sete
amostras, apresenta-se com valores na faixa de 20 a 34 pr «n,
fornecendo uma média de 23ppm, ou seja, ligeiramente
superior àquelas expressas pelos autores citados para os
granitos ricos e pobres em CaO (20 a 21ppm) e para os
granitos em geral (20ppm).

232SI Características petroquímicas

232JSJS.Í Classificações químico-mineralógicas

A partir das posições dos pontos das amostras nos cam-
pos do diagrama Q-P de Debon & Le Fort (1983) (figura
II.2.43), é possível identificar e classificar os diversos tipos
petrográficos apecas químko-mineralgicamcnte. Obser-
va-se na parte enriquecida em silica da figura (Q100) que
dois grupos se distinguem: um mais ligado ao trend THOL
situado no lado esquerdo do diagrama e ocupando
sobretudo o campo 4 (tonalito-trondhjcmito); e outro con-
junto de pontos disposto mais pari a direita, pre iominando

no campo 2 (adamelito), mas sem pertencer, no entanto, a
um trend bem-definido. Tem-se, assim, da esquerda para a
direita: tonalito-trondhjemito-granodiorito-adamelitos. Ob-
serva-se que uma amostra, embora^ituada no campo do
granodiorito, está extremamente enriquecida em SiO2- Note-
se também que o agrupamento aqui verificado está cor-
roborando de maneira extraordinária o cluster da figura
ii.2.42a. Abaixo úa iinha critica de SÍO2 tem-se as amostras
de rochas básicas, que variam do campo 12, passando pelo 14,
até o6, ou seja, tem-se a seqüência, da esquerda para a direita:
gabro-monzogabro(monzodiorito)-quart2omonzonito.

Por fim, duas an ostras abaixo da linha O de süica
correspondem a rochas extremamente deficientes cm S1O2
e saem dos campos de classificação de Debon & Le Fort
(1983).

-300 100

Fig. 11.2.43 - Diagrama Q-P de Debon & Le Fort (1983) para
classificação químico-mineralógica dos granitóides do complexo

Mantiqueira. Estão indicados os trend» das associações
magmáticas. Os parâmetros Q-P estão expressos em

átomos-grama x 1.000 de cada elemento para lOOg de rocha (1)
granito; (2) adamelito; (3) granodiorito; (4) tonalito (trondhtemito);

(5) quartzossienito; (6) quartzomonzonito; (7)
quartzomonzodiorito; (81 quartzo diorito

(quartzogabro-anortosito); (9) sienito; (10) monzonito; (11)
monzogabro (monzodiohto); (12) gabro (díorito-anortosito)

232SS2 Composição dos magmas primários (séries
magmáticas)

Os magmas originais tiveram, obviamente, composições
distintas, de ti>! 1.1000 a justificar as três composições que
integram os espiumes da população cm estudo no com-
plexo Mantiqueira, islo é: rochas básicas, intermediárias c
ácidas. As rochas Iiásicas, representadas apenas por duas
amostras, 'idicatn um magma de natureza pigeonftico-
told'.ic1, como claramente inúica 'o na figura 11.2.44. c que
se confirma apenas na amostra HV-195A pela presença de
olivina.
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A-Rochas tío série Pigionífico

S - Rochos da serie Hiperstenífica

F!j. \\3~Vi -"Cíasrafr.a À-F-M cc.v. os campas A (tcieítca/série
pigeonítica) e 6 (calcialcatino/série hipersieníticai delimitados

eirpincamerte çcr Kuno (1S68). O campo C (alcafino), tem como
o trend trondhjemítico, sào devidos a Barker & Arth (1976).

Os três espécimes intermediários apresentam-se bas-
tante dispersos no diagrama A-F-M, sobretudo com
relação ao vértice dos álcalis (A). Entretanto, embora haja
uma amostra exatamente sobre a linha limítrofe entre os
campos alcalino e calcialcalino, acredita-se que toda a
população seja mais provavelmente calciaicalina.

Quanto às rochas ácidas, verifica-se que a grande
maioria das amostras tem caráter calcialcalino, à exceção
de duas delas, das quais uma ocorre no campo toiettico
(HV-594) e outra no campo alcalino (HV-75A). Esse
caráter calcialcalino não se confirma claramente na figura
11.2.45, rvprcscüiõiiúü o diagrama A-B de Debuu &. Lc
Fort (1983), uma vez que as amostras, ao invés de se
ajustarem a um trend, formam, ao contrário, um certo
cluster mais ou menos próximo à origem do diagrama,
ocupando os campos IV e V, pertencentes ao domínio
mctaluminoso. Apenas duas amostras estão situadas no
domínio peraluminoso, distribuídas nos campos I e II, e
são, portanto, bastante aluminosas; trata-se, entretanto,
das amostras HV-362E e HV-593A, correspondentes a
rochas de caráter intermediário.

Na figura H.2.46, que retrata o diagrama K-C-N, estão
os trends tonalito-trondhjcmiio (TT) e calcialcalino (CA)
definidos por Condie (1981), bem como os campos dos
tipos petrográficos desde o tonalito ao granito, passando
pelo granodiorito e pelo quartzomonzonito. Nesse
diagrama, observam-se os seguintes aspecto.*:

a) as amostras das rochas básicas e intermediárias estão
posicionadas quase no vértice (C);

soo- ©

IOO-

Fig. 11.2-45 - Diagrama da "minerais característicos" ae Deoon &
Le Fort (1963) a partir dos parâmetros A e B. Estão indicados os

domínios per- e metaiuminosos, bem como os trend» das
associações magmáticas » os posicionamentos dos miraráis

característicos em função cias amostras do complexo Mantiqueira

1 - Grar.ifo
2 - Quamo
3 - Granodior.ro

4 - Tonclito -

' FI9. H.2.4S - Diagrama K-C-N com os trend» TT
(tonalíto-trondnjemítico) e CA (caiciaicalino) de Conole 1931).
bem como os campos das roenas gramueas (1) Grar.i-.o (2!
quartzomonzonito; (3) granodiorito; (4;
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b) os hedenbergita-granitos são muito pobres em sódio,
mas um é rico em cálcio (HV-593B) e o outro, em potássio
(HV-593A);

c) no trendTT, apenas duas amostras estão posicionadas
(HV-96eHV-75A);

d) no trend CA, estão posicionadas claramente quatro
amostras graníticas, que variam de granodiorito a quartzo-
monzonito;

e) um terceiro grupo de amostras graníticas ocupa
posição intermediária em relação aos trends referidos,
sendo classificadas como granodiorítos.

2 J-2.5.6 Padrões de terras-raras

Na tabela 112.13, constam os dados analíticos sobre os
elementos de terras-raras das rochas do complexo Manti-
queira, enquanto nas figuras 112.47a, II2.47b e II2.47c
foram traçados os diagrama* das curvas dos elementos de
terras-raras cosi vaJores normalizados segundo os padrões
condríticos de Evensen (1978), conforme constam na
tabela II.2.13. Procurou-se separar as cur.as consoante
apenas o caráter ácido, intermediário e básico dos
espccinici analisados.

Assim sendo, a análise de cada grupo de rochas permite
descrever as seguintes características das terras-raras:

a) rochas ácidas (dez amostras):
- o somatório das terras-raras é, em média de 76ppm

para sete amostras, variando de 67 a 88ppm. Apenas três
amostras (7,13 e 15) têm valores maiores do que lOOppm,
ou seja, 272,194 e 135ppm, respectivamente. O somatório
médio das sete amostras é característico de granitos do tipo
sintexia, segundo a concepção de Keqin (1932], enquanto
os somatórios das três amostras restantes, embora ainda
dentro do padrão de granitos de sintexia, tendem aos
modelos dos granitos de transformação;

- quatro amostras (6, 8,10 e 12) apresentam-se com
anomalia positiva de európio, tendo os demais seis
espécimes anomalias negativas, qi.e, entretanto, variam de
0,96 a (X52ppm. As anomalias negativas mais expressiva»
estão relacionadas às amostras com os maiores somatórios
de TR: HV-592 (TR: 272; Eu/Eu*: 0,71), HV-362D (TR:
194; Eu/Eu«: 0,56) e HV-362C (TRJ35; Eu/Eu*: 0,52);

- confonne é bem visualizado na figura 112.47a, todas
as amostras de rochas ácidas são bastante {racionadas,
tanto em nível de TRL, quanto de TRP. Tal fracionanunio
pode ser medido pelas relações TRl/TRP, Ce/Yb, La/", b
e Ce/Y para o geral das curvas, ou considerando-se apenas
os ramos de TRL e TRP isoladamente, tendo-se para o
primeirc as razões Ce/Sm e para o segundo, Lu/Gd. Note-
se, todavia, que no conjunto a amostra HV-592 aparece
como a mais fracionada (La/Yb: 129ppm), enquanto a
amostra HV-75A chega a ter um valor comparativamente
muito baixo (La/Yb: 22ppm). Seguindo um valor alto de
{racionamento, tem-se as amostras HV-49A(lÜ4ppm) e
HV-362B(80ppm). Nas demais, esse índice de

fracionamento fica na média de 53ppm;
- nas figuras II.2.48 e 112.49, apenas três amostras (com

Eu menor do que 0,7) incidem no campo dos granitos
crustais e a grande maioria restante corresponde a granitos
do tipo transicional na concepção de Jili & Jiayuan (1985).
A característica transicional ou mantélica (conforme ad-
vogado por Chaoquu, 1985) também se confirma na figura
II.2.30, onde apenas uma amostra plota no campo dos
granitos crustais;

- os valores de YbN são todos menores do que 8,5 e as
razões La/Yb, maiores do que 5 e menores do que 150,
iratando-se, portanto, de uma associação de rochas seme-
lhante à associação TTG arqueana;

- no diagrama da figura 112.52, vê-se a predominância
de granitos no campo depletado em Y, o que é coerente
com a depleção de TRP observada na figura 11.2.47.

b) rochas intermediárias (duas amostras):
- altíssimos valores dos somatórios de TR, ultrapassan-

do l.OOOppm, ou quase chegando a 2.000. como no r.isr» d?
amostra HV-593Ã (l^OOppm);

- anomalias de európio negativas, em torno de 0,7;
- na figura 112.47a, observa-se uma forte inclinação das

curvas para a direita, em decorrência do elevado índice de
fracionamento, tanto ao nível de TRL, como de TRP. Tal
fracionamento se confirma na tabela 112.13;

- os valores de YbN, bem como as razões La/Yb, são
semelhantes aos que se constata na associação TTG
referida no subitem a;

- trata-se de rochas bem mais enriquecidas, sobretudo
em TRL, do que os gnaisses da fácies anfibolito Lewisian,
Nova Escócia (Weaver & Tarney,1981).

c) rochas básicas (três amostras):
- os somatórios de TR são díspares, pois, entre apenas

três amostras, variam de 24 a 95, conforme indicado na
tabela 112.13.0 valor de 24 é inferior ao somatório médio
dos THi ou DAT de Condic (1981; tabela 3.7), sendo
próximo aos basaltos komaliíticos BK2 ou BKi do mesmo
autor: o valor de 35 é ligeiramente superior à média dos
THi(DAT: depletedaithean tholeiite) e, por fim, o valor de
95 se aproxima da media dos TH^ ̂ EAl: enncheá artnean
tholeiite);

- o európio acha-se depletado nas três amostras, resul-
tando anomalias negativas que variam de 0,98 a 0,73. Esses
valores guardam correlação direta, positiva, com os per-
centuais de MgO, mas não há nenhuma relação com o
comportamento da silica;

- as curvas 1 e 3 (figura 112.47c) são paralelas entre si
e mostram um enriquecimento cm TRL, enquanto a curva
2 é totalmente discordante das duas anteriores e mostra
uma forte deplcçáo em TRL. Assim, têm, cm relação ao
í -.dice La/Yb, valores que variam de 7,23 a 5,68, até 0.13;

- os valores das razões Ce/Sm são muito díspares nas
três amostras, ocorrendo valores de 0,42 passando a 1,28,
até 1,87, o que, na concepção de Ryabchikov et. ai.
(1983), indicaria rochas desde o Arqucano ali o
Protcrozóico, ou, simplesmente, rochas misturadas com
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Rg. IIA47 - (a-c) Diagramas dos «famantos tarras-raras traçados
a partir da normali2açao dos valoras analíticos am função dos
padrões condríticos da Evenaen (1978), constantes da tabela

11.2.13, para as rochas do complexo Mantiqueira.
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Fig. U-2.4S - uiftgiama deu x iO (índice ae anerenaação oe
Tnomton & Tutle. 1960) com indicação dos campos I (granitos

crustais) e II (granitos transiciortais) segundo Jlli & Jiayuan (1985),
aplicado as rochas do complexo Mantiqueira.

Fig. ii.2-48 - Diagrama ÒBux CSO com indicação dos campos I
(granitos crustais) e II (granitos transicionais) segundo Jiil &

Jiayuan (1S85), aplicado as rochas do complexo Mantiqueira.
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Flj. I U J 0 - Diagrama Yb/U % £TR com indicação dos campos
dos granitos crustais (I) e transicionais (If) segundo Jíli & Jiayuan

(1985), aplicado para as rochas do complexo Mantiqueira.
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Ftg. IL2.51 - Diagrama F x Cl de Crtaoqun (1365). aplicado para

as recrias do complexo Mantiqueira.

mm
1*01

Fig-tl.2.52 - Diagrama Y x S»02 com o* campos dos granitos
d«pletados em Y (D) e nào-depietados em Y (D) (U) segundo

Sheraton & Black (1988), aplicado para as rochas do complexo
Mantiqueira.

caráter de depleçáo de TRL bastante variável, conforme
mostra a figura II.2_53.

132S.1 Ambíéoda geoteclòníca

As características dos granitos do complexo Manti-
queira (figuras II.2.47 a II.2.51) assemelham-se aos granitos
de sintexia de Keqin (1982), ou aos granitos MS de Chao-
qun (1985), ou ainda aos granitos de transição de Jili &
Jiayuan (198.5) os quais se desenvolveram em ambiente de
arco magmático ou margem continental ativa, ou seja, um
ambiente orogêníco compressivo do tipo andino. Tal fato
se confirma pela posição das amostras disponíveis na figura
II.2-54, bem como na figura 11.155, com a variação da
espessura da crosta. Os pontos extremos inferiores são
/oebas básicas, enquanto os extremos-superiores são
relativos aos bedenbcrgita-graniiov

Ainda no diagrama R1.R2 da figura 11.236, o ambiente
típico de granitos MS ou de sintexia se confirma, como
também i coerente a posição dos hcdcnbergita-granitos
(gnaisses).

As rochas básicas, pelas suas características em termos
de terras-raras, parecem ter-se desenvolvido, por um lado,
em ambiente do tipo prenstone-btlt komatíítico (amostra
2), e, pelo outro, em ambiente de arco-de-ilha (amostras 1
e3).

232J5& Potencial metalogenftico

As rochas graníticas do complexo Manligueira, pela sua
similaridade com os padrões de granitos de sintais, ou MS,
ou de transição, são potencialmente favoráveis para Au,
Mo, Cu, W, Ag, Pb e Zn; aqueles granitóides que na tabeli
112.13 têm anomalias de európio mais próximas de 1, são
mais favoráveis para Au e Mo, enquanto aqueles COQ
anomalias negativas mais significativas e afastadas da
unidade (0,7) tendem a estar enriquecidos em W e, excep-
cionalmente, em Sn.

Quanto às rochas básicas, admite-se para a amostra 2
um maior potencial para Au, devido à sua similaridade com
o nadrão de toleítos TH? de Condie (1973), enquanto *ç
amostras 1 e 3, pela sua maior aproximação com as rochas
calcialcalinas, parecem mais favoráveis para
znineralizações do tipo sulfeto poíhnetâlico.

232 Jb Idade e correlações

Cordani et ai. (1973) apresentam algumas datações
radiométricas de gnaisses da serra da Mantiqueira (cu
Formação Barbaccna) - gnaisses migmatfticos, granúkcs.
com numerosas intercalações básicas sob a fonna de baa-
cos boudinades ou blocos, fortemente dobrados - aflorar.-
tes desde o norte de Juiz de Fora até Barbacena.

Còtejando-se os pontos de amostragem desses autores
com os mapas geológicos gerados neste projeto, consiau-
se que nenhuma amostra representa o domínio ora car-
tografado como complexo Mantiqueira.

As isócronas estabelecidas reúnem rochas de domínios
biológicos e crustais bastante díspares e, portanto, devem
ser encaradas com reservas.

Amostras do Projeto Radambrasii (op. cit.), referen-
tes à região de Ponte Nova, mostram uma »Ocf ÜOÍ Rb. 5;
de2160m.a.,comRI = 0,715 (amostras 2S32A.B.2833B,
D), sugerindo que o material analisado tenha se
originado de rctraoalhamento de rochas mais antigas.
Duas outras amostras (1527 e 1567, respectivamente an-
fibolito e biotita-gnaisse), datadas pelo método K/Ar,
apresentaram idade de 666 ± 14m.a. e 525 jt 6m a.
correspondentes ao ciclo Brasiliano. Uma amostra
isolada (1811) revelou-se com idade superior à isocrona
Rb/Sr de 2l60m.a. c totalmente compatível com idade*
apresentadas para rochas charnoquíticas e gnaisses
delas derivados, o que levanta a possibilidade de que um
desses materiais do complexo Juiz de Fora tenha suio
datado, não sendo, portanto, representativo do com-
plexo Mantiqueira. Na região onde essa amostra foi
tomada afloram rochas cha noquíticas.
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Fig. IL253 - Diagrama (Ce/Sm) x Zr/Y de Riabchikov et ai. (1SS9), Fig. IL2.54 - Diagrama Rb x Y + Nb de Pearce et ai. (1934) com
aplicado às rochas básicas do complexo Mantiaueira indicação das amostras do compiexo Mantiqueira, (i)

Í:;Í;;; : :f™ ::í Sincolisionai: (2) arco vulcânico; (3) cacíeia oceânica: (4) i

lo« 43

Fíg. 11^95- Diagrama R& i Sr d* Condi* (1973) mostrando as
diferentas espessuras da erosta terrestre. Os pontos
correspondem às rochas : 3 complexo Mantiqueira.
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Flfl. ILÍ56 - Diagrama R,-Ra'<to LaRocrMi (1S80)* segunào
Baicíwiof & Bowden (1985). aplicado para as rochas do compiexo
Mantiqueira. Os fatores R: • Ra sâo calcuiadcs cam as seguintes
•queçíes a partr das unidades mufccatWnicas: R; « 4$i - IT (Na

Ti) • Rj * 6Ca + 2Mg + Al.

Deve-se ressaltar, também, que nenhuma isócrona em
rochas desse complexa mostra idade pré-transamazônica,
embora mostrem razões iniciais elevadas. Estas também
ocorrem nas rochas do complexo Juiz de Fora, onde ai
isócrooas obtidas situam-se em 2780 ± 166m.a., com RI =
0,706 (Cordani et aL, op. cit.) e 2650m.a., com RI - 0,715
(Projeto Radambrasii, op. cit.).

No âmbito da folha Barbarena, coletou-se várias
amostras da pedreira Santos Duroonl, as quais foram
analisadas gcocronologicamente pelo Centro de Pesquisas
Geocronológicas da LJSP - CPGeo, através do dr. Wilson
Teixeira, em 1989. Os resultados obtidos não foram
ütiiÍÂtdíbs, tendo cm vista que o conjunto de amostras
mostrou-se heterogêneo cm termos de comportamento
isotópíco. Entretanto, o diagrama da figura II.6.45 mostra
a dispersão dos pontos analíticos, interpretados tentativa-
mente, resultando uma reta isocrôoica brasiliana
(aproximadamente 680m.a.). Contudo, o comportamento
isotópico das amostras HV-75D, HV-75H c HV-75M
isoladamente parece sugerir alguma herança de uma
evolução transamazõnica a partir de um protoüto mais
antigo. Em suma, segundo o dr. Wilson Teixeira, as
amostras da pedreira Santos Dumont exibem um distúrbio
isotópico do sistema Rb/Sr, reflexo de uma evolução
brasiliana. Em conseqüência, cada material em
dependência de seu quimismo (Rb e Sr) leve um compor-
tamento peculiar era termos de reomogenei/açáo
isotópica, porem aparentemente guardando vestígios de
uma evolução crustal do Proterozóico Inferior.

As rochas gnaissko-migmatíÜcas do complexo Manti-
queira possivelmente correlacionam-se às de mesma
tipologia da formação Itaocara, grupo Paraíba do Sul,
aâorantes ao norte do rio Pana» do Sul, na região de Três
Rios, conforme divisão estratigrafica desse grupo proposta
por Grossi Sad & Pinto (in: Grossi Sad & Dutra, 1988).

2.4 Província geotectônica Tocantins

2.4.1 Grupo São João dei Rei - PMsj

2.4.1.1 Comentários gerais

O termo grupo São João dei Rei foi criado por Ebcrt
(1967) para englobar as formações Tiradentes, Carandaí,
Barroso e Prados. Em 1968, o mesmo autor verificou que
na localidade-tipo, onde foi definido o termo Carandaí,
ocorria somente um conglomerado, e que os demais
iitótipos se localizavam fora dessa localidade. Observando
que os melhores afloramentos de biotita-xisto se en-
contravam nas margens do rio Ehas, o autor criou o termo
formação Rio Ehas para englobar suas rochas.

Silva et aL (op. cit.) reconheceram as mesmas rochas,
porém englobando-as no complexo São João dei Rei,
dividindo-o em três unidades, denominadas Tiradentes,
Carandaí e Prados.

Noce (1987a) subdividiu o grupo Sâo João dei Rei em
oito unidades.

No presente trabalho, optou-se por manter a definição
original de Ebert (op. cit.), com a formação Rio Eivas
reunindo biotíta-xistos miloníticos, e a formação Prados
englobando Oitos, calcifthtos e calcários.

2AA2 Distribuição geográfica

O grupo São João dei Rei tem a sua maior área de
distribuição no centro-oeste da folha Barbacena, entre as
cidades de Barbacena e Barroso. Ocorre em duas faixas
distintas, ambas dispostas seguado a direção NF-SW: 2
faixa localizada entre * localidade de Padre Brito e o
ribeirão Caieiro mede aproximadamente 4km de largura
por 23km de comprimento; a outra, localizada entre Bar-
roso e Caetés, tem área de exposição aproximada de 1,5km
de largura por llkm de comprimento. No extremo-
noroeste da folha, ocorre uma pequena faixa de filitos
(figura 11.2.57).

2.4.1 J Relações de contato

Os metassedimentos do grupo São João dei Rei en-
contram-se cm contaio com os granitóides do complexo
Rcssaquinha, na maioria das vezes, através de zonas de
cisalhamemo de alto ângulo. Contatos erosivos foram ob-
servados na eslaçáo HV-35 (UTM 6146006E/7656700N) c
HV-795 (UTM609100E/7658259N), onde depressões do
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embasamento estão preenchidas com material de aspecto
conglomeration (brecha de talude?), constitufdo por
matacões (25 a 30cm) e seixos (2cm) de rochas granitóides
meteorizadas, aleatoriamente distribuídos em matriz rosca
a ocre, argilosa, sotoposto a filito tneteorizado ocre com
lentes de material graütoso na base (fotos 7 e 8). Foi
observado, nas zonas de contato, que os corpos
pcgmatóidcs do complexo Rcssaquinha não pençtram as
rochas dessa unidade.

Na rodovia Barbacena-Barroso, o contato da formação Rio
Elvas com os gnaisses do complexo Mantiqueira é feito através
de zona de cisalhamento, gerando mflonitos e Qonitos, com
favalgampntft Hft Õ

A sul de Padre Brito, o contato entre essa formação e as
rochas do complexo Barbacena torna-se de difícil
caracterização, dada a escassez de afloramentos; entretan-
to, o contato foi definido como tectônico, face ao caráter
milonítico dos litótipos da unidade mais próxima.

O contato entre as formações Rio Elvas e Prado foi
definido como aproximado; entretanto, em nível de
afloramento pode-sc observai que a passagem do biotita-
xisto para o fílito é gradacional.

No extremo-noroeste da folha, o contato dessa unidade
com o corpo diorítico foi definido como de natureza
tectônica, através de outra zona de cisalhamento de alto
ângulo.
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2.4.1.4 LJtoIogia, metamorfismo e deformação

2.4.1.4.1 Formação Rio EIvas - PMsje

Essa unidade encontra-se distribuída na folha entre
as proximidades de Barbaccna e o distrito de Padre
Brito. As melhores exposições podem ser encontradas
na rodovia Uli-'Zbb, no leito do ribeirão Caiciro. no
limite oeste, e às margens do rio EIvas. É constituída
basicamente de xistos ricos em biotita, quartzo, mos-
covita e, localmente, granada; subordinadamente,
ocorrem lentes de quartzito.

Na maioria dos afloramentos descritos, a rocha en-
contra-se intempcrizada, apresentando uma coloração
com tonalidades variando de cinza-esverdeada a amar-
ronzada, quando então destacam-se níveis descontínuos,
ricos em quartzo, c níveis à base de minerais micáceos,
além de uma alta densidade de veios e vênulas de
quartzo, uma característica marcante dessa unidade.
Entretanto, nos afloramentos frescos, o xisto apresenta
coloração cinza-escura a quase preta, onde observa-se
uma predominância de minerais micáceos ladeando
vendas de quartzo (foto 5).

Ao microscópio, esse litótipo apresenta uma
mincralogia à base de'quartzo, biotita, plagioclásio,
sericita/moscovita, opacos e carbonato. O quartzo ocorre
em frãos estirados e granulares, com contatos
poligonizados. A biotita encontra-se paralela à foliação e
define as dobras isoclinais; entretanto, algumas crescem
pós-tectonicamente (cross-micà). O carbonato, sericita e,
em parte, opacos foram gerados pelo cisalhamento do
plagioclásio. Como um todo, a rocha apresenta textura
milonítica recristalizada, ineqüigranuJar, granulaçáo fina a
média, com feições indicativas de destruição de minerais
por processos de milonitizaçáo (por exemplo, passagem de
feldspato para sericita + quartzo + carbonato). Nas ban-
das de granulaçáo fina, observa-se dobras isoclinais com
chame iras rompidas.

Quartzitos foram observados em poucas ocorrência:,
ích ?. forma de intercycles !cnt;ru!,-?rcs d? div-cr^Tes
métricas no micaxisto, principalmente no limite SE da
área de ocorrência da unidade. Trata-se de rochas de
coloração asiarronzada a rosada, provavelmente resul-
tante de ínuemperismo. A granulaçáo é variável,
mostrando uma gradação desde microconglomer?do
com grânulos de quartzo azulado, até nu quartzito fino
com palhetas de moscovita dispostas segundo a fol<açâo
da rocha.

A sedimentação dos litólíf ?Õ dessa unidade farac
teriza um amb:2Me de deposição de mar .íe plataforma,
calmo e raso (Machado Filho et ai., 1983).

Essa rochas mostram-se muito afetadas por metamor-
fismo di lâmico, a imposição de eventos tectônicos
oblíterou quaisquer indícios de uma faciologia
metamórfica pre-e».stente.

2A.IA2 Formação Prados - PMsjp

As rochas que integram essa unidade são basicamente
constituídas de fiütos, calcifilitos e mcgalentes de calcário,
as duas últimas reunidas por Ebert (1967) na formação
Barroso. Uma vez evidenciada a transição entre e&sas
litologias, optou-se por mantê-las na formação Prados.

Excluindo-se as megalentes de calcário, as demais
rochas que compõem a unidade, no âmbito da folha Bar-
bacena, encontram-se afetadas, na sua totalidade, pelo
intenso intemperismo, que lhes conferiu colorações
variadas, com destaque para as tonalidades de vermelho,
amarelo e roxo. A característica marcante desses fiütos e
calcifilitos é a laminaçâo milimétrica, com alternância de
lentículas à base de quartzo, com pouca mica (quartzito?)
e outras à base de minerais micáceos. As suas melhores
exposições podem ser observadas às margens da BR-362,
no trecho compreendido entre Barbacena e Barroso
(estação HV-31), onde salienta-se o caráter rítmico
referido, bem como um dobramento desarmônico imposto
à unidade.

As rochas calcárias têm suas melhores exposições Ü2
pedreira de Capoeira Grande, da Companhia de Ciroemo
Barroso, e na localidade de Caetés, além de lentes
menores. Foram observados diversos tipos de calcário,
entretanto não foi possível cartografá-los; conforme as
informações das empresas de mineração relatadas per
Noce (op. cit.), os principais tipos litológicos são:

1) calcário sacaróide, cinza-a/ulado, de aspecto maciço.
por vezes com um bandamento difuso dado por níveis de
cor mais escura. Tem alta pureza, com teores de CaCOj
superiores a 95%;

2) calcário cinzento, ligeiramente micáceo; quando
predomina a biotita, resultam pianos de orientação
preferencial;

3) calcário impuro, cinzento, com fumes de minerais
silicatados, e, a depender do teor de silicatos, a rocha
'orna-sc mais maciça ou mais estruturada;

4) calcário ssbranquiçado, muito impuro, com presença
de mica ? quartzr, é relat'vamcr.te friávcl;

5) calcário de aspecto marmóreo, coloração
esbranquiçada, com um bandamento dado por finas ban-
das escuras.

Dos itens acima relacionados, os tipos 1 a 3 ocorrem de
Barroso para oeste, e os tipos 4 e 5 na localidade de Caetés.

A análise petrográfica de um dos tipos de calcário que
ocorrem na área, segundo Possas & Vieira (1981), apresen-
ta composição de carbonato, quartzo, biotita, clorita e
oxido de ferro. A textura é granoblástica alongada e a
granulomclria, fina. Do total, os carbonatos correspondem
a 90*70 da lâmina e estão dispostos segundo uma «stosidade
da /ocha. A biotita também se orienta segundo essa »s-
tosidade c apresenta processo de alteração para clorita.
com liberação de óxidos de ferro e de titânio.

A sedimentação dos litót ipos dessa unidade sugere estar
relacionada a um ambiente marinho intermediário entre J
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zona ncrílica e o de águas rasas e calmas. Entretanto, os
sedimentos grossos correlacionam-se aos curtos períodos
de instabilidade da bacia (Machado Filho et ai-, op. cit.).

2.4.15 Idade e correlações

Poucas são as determinações geocronológicas em
rochas co grupo São João dei Rei. Três datações K/Ar, em
rochas, foram realizadas, sendo duas por M. Dirac (1966)
em amostras coletadas por Ebert (in: Projeto Radambrasil,
op. cit.), que forneceram idade em torno de 430m.a. e uma
terceira pelo Projeto Radambrasil, em biotita-sericitaxisto,
fornecendo idade em torno de 35Om.a.

Ebert (op. cit.) correlaciona o grupo São João dei Rei
aos grupos Andrelândia e Padilha (in: Baltazar, 1988) e
apresenta dados obtidos nas regiões de Arantina,
Andrelândia, Santana do Garambéu e Madre de Deus de
Minas. Trata-se de cinco isócronas com 37 determinações
Rb/Sr, além de cinco determinações isoladas, e mais 12
determinações K-Ar em fases minerais (biotita, anfibólio e
moscovita) e em rocha total.

As isócronas de Arantina e Andrelândia mostram
idades próximas a 1050 ± SOrn.a., as de Santana de

Garambeú e Madre de Deus de Minas estão cm torno de
800m.a. As datações K/Ar deram idades de SOO ± 50m.a.
Esses dados indicam uma atividade térmica nos ciclos
Uruaçuano e Brasiliano e sugerem que as rochas desse
grupo não estavam formadas quando da deformação
durante o ciclo Transamazõnico; no final deste, talvez se
estivesse iniciando 3 dçnosirêo do< s?d??rcnto£ grauva-
quianos que lhes deram origem.

2.5 Coberturas quaternárias

23.1 Depósitos aluvionares - Qa

Os principais depósitos aluvionares que ocorrem no
âmbito da folha Barbacena estão relacionados ao rio das
Mortes e a alguns de seus afluentes.

As aluvioes do rio das Mortes, passíveis de serem car-
tografadas na escala de trabalho, localizam-se nas
proximidades de Campoüde e Barroso. Trata-se de
sedimentos variando de areia fina a cascalho, utilizados
quase que na sua totalidade como material de construção.
Nas proximidades de Campoüde, em pequena escala, são
garimpados para ouro.
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Capítulo 3
Geologia Estrutural

por

Orivaldo Ferreira Baltazar

3.1 Introdução

A área da folha Barbacena encontra-se parcial-
mente inserida na província geotectônica São Francis-
co (Almeida et ai., 1977) e parcialmente na província
geotectônica Mantiqueira (Hasui, 1982), que foram
redefinidas (Capítulo 6, Parte II) neste trabalho como
províncias geotectônicas. A faixa limítrofe entre essas
duas províncias corta a folha em sua porção mediana
com direção aproximada E-W. Os principais grupos
de rochas aí cartografados foram: ortognaisses do
complexo Ressaquinha e rochas supracrustais do com-
plexo Barbacena, na província geotectônica São Fran-
cisco e supracrustais do grupo São João dei Rei,
gnaisses baodados do complexo Mantiqueira e rochas
granulíticas da suíte metamórfica São Bento dos
Torres, na província geotectônica Mantiqueira.

O quadro deformacional da área mostra como es-
trutura mais notável uma foliação/bandamento de
baixo ângulo de abrangência regional, resultante de
uma forte transposição de estruturas preexistentes,
que afeta todas as unidades litológicas pré-cambrianas
aí cartografadas, com imprint menos pronunciado, en-
tretanto, nos ortognaisses do complexo Ressaquinha,
da província gectectftnica São Francisco. A essa trans-
posição estão associadas diversas zonas de cisalha-
mento contracionaís, também de baixo/médio ângulo,
interpretadas como resultantes da própria evolução
do processo de transposição. Tal deformação princi-
pal foi precedida por uma outra, de natureza similar,
coaxial, melhor observada nas seqüências metassedi-
mentares do grupo São João dei Rei. À transposição
St principal, seguiu-se o desenvolvimento de uma fase
de dobramentos abertos, do tipo deslizamento flcxu-
ral, com eixo suborizontais oscilando em torno da
direção norte-iul, à qual aqui associamos as zonas de
cisalhamento de alto ângulo que ocorrem na área.
Essas fases de deformação encontram-se sumarizadas
no quadro II.3.1.

3.2 Fases de deformação

3.2.1 Fase de deformação Dj

Essa deformação tem registro pouco significativo den-
tro da área, sendo melhor observada nas seqüências de
quartzomicaxistos do grupo São João dei Rei (figura
IIJ.l). Em rochas do embasamento, testemunhos dessa
deformação foram verificados apenas ao norte de Santos
Duraont, em gnaisses bandados do complexo Mantiqueira
(figura U32).

Está representada por pequenas dobras isoclinais, de-
senhadas nas seqüências supracrustais do grupo São João
dei Rei, possivelmente por um acamamento sedimentar
origina! So, paralelizado a uma clivagcm ardosiana Si
(Noce, 1987), iz amplo desenvolvimento. Nas rochas do
embasamento, tal dobramento pode ter ocorrido sobre um
bandamento tnetamórfico preexistente, o que, nesse caso,
deixa entrever uma provável fase de deformação pré-Dj,
responsável pela geração do bandamento. Nos micaxistos
do grupo São João dei Rei, onde tais dobras estão melhor
preservadas, elai encontram-se redobradas coaxialracnte
pela fase de deformação D2 (figura 113.1), resultando num
padrão de interferência em "laço" (Ramsay, 1962), cujos
dobrarnenios são também isocíiuais ou fechauv 0. Segundo
Noce (op. cit.}, que trabalhou em detalhe nas seqüências
desse grupo em ampla área, as dobras Di são de difícil
reconhecimento, não tendo sido identificadas em grande
escala, havendo, portanto, poucas informações quanto à
sua orientação, estilo e extensão.

Í22 Fase de deformação D2

3.2.2 J Foliaçáo de transposição St

É a fase de deformação mais importante dentre as re-
gistradas na área, sendo de distribuição regional e respon-
sável pela marcante foliação/bandamento gnáissico de
transposição das seqüências do embasamento, tanto na
província geotectônica Mantiqueira quanto na São Fran-
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cisco. Nas rochas supracnistais incluídas no complexo Bar-
bacena e no grupo São João del Rei, desenvolveu uma
clrvagem melhor impressa nos xistos, onde é normalmente
a estrutura dominante e sempre paralela a um bandamento
diferenciado. Woce (op. cit.) caracteriza muito bem as
dobras resultantes dessa deformação nas seqüências do
grupo São João dei Rei, como dobras quase cilíndricas,
fortemente assimétricas, muito fechadas a isociinais.
aproximadamente do tipo similar, de superfícies axiais
regularmente pianares, sendo comuns os tipos inclinados.
O sinformal de Caetés e o antiformal Caiciro foram
atribuídos à tal fase de deformação pelo autor citado,
revelando vergências para norte e um caráter progressiva-
mente mais deitado dessas dobras, de norte para sul. Na
rodovia BR-265 (trecho Barbacena- Barroso), na estação
HV-28, em biotita-quaruoxistos da formação Rio Elvas do
grupo São João dei Rei, visualiza-se a interferência entre
dobramentos dessa fase e da fase anterior, Di, onde esta é
redobrada coaxialmente num padrão em "laço" (figura
113.1). Na mesma exposição, bem como na HV-30, é
visualizada também a interferência de dobramentos dessa
fase de deformação com a fase Ce, subseqüente.

Em relação às seqüências do embasamento, essa
deformação parece não ter sido muito efetiva nos ortog-
naisses pertencentes ao complexo Ressaquinha, car-
tografados no norte da folha, no domínio da província
geotectônica São Francisco. Isso talvez tenha-se devido à
própria natureza de suas litologias, compostas por rochas
originalmente mais isotrópicas e muito homogêneas,
desenvolvendo-se, assim, apenas uma toliação, por vezes
pouco pronunciada e intercalada em faixas quase
isotrópicas, dificilmente chegando a caracterizar-se um
bandamento diferenciado.

Já nos litóüpos da província geotectônica Mantiqueira,
representados por gnaisses bandados do complexo Manti-
queira e por rochas granulíticas da suíte metamórfica São
Bento dos Torres, a estrutura dominante é uma
foliaçáo/bandamento bem-marcado, resultado de forte
transposição que afetou um bandameato gnáissico preexis-
tente, restando como registros dele apenas pequenas
dobras isociinais icL-afoüais, não raro rompidas em seus
fJancos e eventualmente estruturas sigmoídais. Ao norte de
Santos Dumont (extremo-SE da folha), dobras isociinais
dessa fase parecem redobrar um outro dobramento
isoclinal, de fase anterior, atribuído aqui à deformação Di
(figura D 3.2).

Os eixos das dobras D2, em termos regionais, variam
consideravelmente mas, pelo menos cai rochas do grupo
São João dei Rei, dentro da área, tendem a posicionar-se
próximo a E-W. Seus planos axiais encontram-se
redobrados pela fase de deformação Da.

3222 Cisalbamentos contraclonals d> baixo angulo

Incluem diversas faixas de dsalhamento menores, de
empurrão, relacionadas aqui a essa fase de deformação,

como uma evolução do próprio processo de transposição
que gerou a foliação St regional, ou pelo menos retomada,
durante este, ao longo de fraturas preexistentes. Em geral,
marcam o contato entre as diversas unidades estratigráficas
cartografadas, sendo representados linearmente, por não
terem, no terreno, expressividade suficiente para serem
assinalados como uma faixa, dentro da escala. São reco-
nhecíveis pela presença de milomtos, ultramilonito1; e M;><;-
tonülonitos, e relacionados aqui à implantação da fuliaçâo
de transposição St, devido ao fato de seus planos de
empurrão estarem quase sempre paraleüzados com cs de
transposição daquela estrutura e ainda por conterem im-
pressa, em seus planos de foliação milonítica, uma forte
lineação de estiramento, da mesma natureza e com as
mesmas atitudes observadas naquela.

323 Fase de deformação D3

323 J Dobras de deslizamento Oexural

São representadas por amplas dobras abertas (figura
U33), em geral paralelas e concêntricas (foto 10), de
deslizamento fkxural (figura 113.4), que por vezes repre-
sentam apenas suaves ondulações desenhadas pela foliação
de transposição St da deformação D2. São em geral de
grande comprimento de onda, estando representadas, em
escala de afloramento, muitas vezes apenas por uma
crenulação dos níveis mais micáceos, sendo esta uma
característica muito comum das rochas pertencentes ao
grupo São João dei Rei (Noce, op. cit.) e ao complexo
Barbacena. Os dobramentos são de desenvolvimento bas-
tante irregular, tendo planos axiais verticalizados ou mer-
gulhando fortemente, em geral para o quadrante SE. Seus
eixos têm orientação preferencial segundo NE-SW, varian-
do muito em torno dessa direção, devido ao próprio caráter
muito aberto dos dobramentos e à sua natureza acilíndríca.
Os eixos das dobras têm caimento preferencialmente para
S W, com ângulos em geral baixos, chegando, no máximo, a
15° Tais dobramentos não geram qualquer tipo de foliação
planoaxial, especialmente nas rochas gnáissicas do em-
basamento.

Interferências desse dobramento com os tipos isociinais
da fase D2 são observadas na rodovia BR-265, no trecho
Barbacena-Barroso, em quartzomicaxístos da formação
Rio Ervas, do grupo São João dei Rei (afloramentos HV-28
c30).

3232 Cisalhamentos contradooals de alto angulo

Estão representados na área por extensas zonas de dsal-
hamento dúctil de alto ângulo, com importante com-
ponente direcional, configurando dois sistemas, um deles
com direção NE-SW e o outro segando NNW-SSE. O
primeiro parece ser posterior ao segando, sendo aqui
relacicnado com a fase de dobramentos D3 dentro de um
único evento de deformação. Tal interpretação deve-se ao
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nítica, desenvolverem dobramentos progressivamente mais
atenuados de acordo com o seu aíasiameuio da zona mais
intensamente deformada, gerando cst'los muito seme-
lhantes aos das dobras D3, observadas mais regionalmente.
Junte-se 3 isso o fato de as duas estruturas mostrarem
direções aproxima&niente concordantes, com os planos
axuL das dobras D3, descritas anteriormente, em posição
subvertical, hannonizando-se com as atitudes das zonas de
ásalhatcento em apreço e de suas dobras associadas.
Trouw et aL (1982) já fazem referencia a tal rebçao entre
o cisalhamento de alto ângulo e .TS dobras D3, quando da
análise da deformação de uma área a sudeste de Lavras
(MG).

As zonas de cisalhamento têm direção-geral segundo
N60*E, tendo, entretanto, componentes de direções muito
variáveis. As mais importantes delas passam nas
proximidades de Barbacena; são vertícalizadas e mostram,
alítn da presença de milonítns, estruturas l/picas de faixas
fortemente transpostas, como 2 presença de dobras em
"bainha" (feto 11), dobras isoclinaís tntrafoUais rompidas
(foto 12), o caráter anastomosado local da foliacão (foto
13), além de uma forte üneaçáo mineral impressa nos
planos de foliacão müonítica. Outros marcado.es da
deformação, que permitem inferêncías quanto à
cínemátíca ao longo óViwcs fî ftmTncntfts. csxào repre*

A zona de ásalhamento de direção NNW-SSE referida
interiormente, de ângulo sito s TI1WIK> esti *mP^*n îd>
sobre ortognaisses do complexo Ressaquinha, no extremo-
norte da folha. É pouco fowH?f*<l<, scndot entretanto,
caracterizada coaio uma sucessão de estreitas faixas
milnníticas alternadas com outras de rocha menos defor-
mada (prc:omílonitos) ou aão-deforatada, mostrando um
bandamento bem-desenvolvido e tendo, malpreservadas,
vl^.bi^ iiiuifclix"; rc-spidas. Uma linwção mineral, ben'-
itnpressa nos planos de foliacão mi|onfriral tem um nke
muito elevado, indicando predominar aí a componente de
empurrão. Em apenas um local, foi observada uma foliaçâo
mais nova, cortando esse bandamento milonitico, com
atitude apmT^maHamfntr concordante com a dos cisal-
hamentos anteriormente conrff'K^. Tal fato, aliado a
interpretações de fotografias aéreas e observações em im-
agens de LANDSAT, sugerem uma idade mais nova para
os cisalhamentos NE-SW, não 9rw\Q, entretanto, possível
afirmá-lo, devido à escassez de dados de campo.

33 Análise estrutural

231 Prvcttjtmtatos de campe c tr&issesio dos dado*

Os dados estruturais coletados e analisados durante o
mapeamento evidenciaram padrões de deformação com-
plicados, devido <± superposição de diferentes fases. Con-
siderando a heterogeneidade de tais deformações e o
possível comportamento diferenciado de determinados
agrupamentos de rocha, em decorrência de seu nível crus-
tal, a área foi dividida cm quatro domínios (figura U3S),
aesim discriminados:

Domínio h Área de ocorrência dos ortognaisses do
complexo Ressaquinha;

Domínio D: Área de ocorrência dos gnaisses bandados
do complexo Mantiqueira e granulitos da suíte
metamórfica São Bento dos Torres;

Domínio ID: Abrange os metassedimentos do grupo São
João dei Rei;

Domínio IV- Área das seqüências mctavulcanos-
sedimentares do complexo Barbacena.

Foram elaborados ̂ «ygfym t̂ fc contorno para cada um
dos domínios estabelecidos. Esse tratamento foi feito
através de computador, utilizando-se adaptação de um
programa em FORTRAN IV, part a construção de tais
diagramas (Warner, s.d).

sentados por relações de foUações S/C, a presença de 332 Foliacóes St
augens de fcldspatos com sombras de pressão assimétricas
e, ainda, estruturas sigmoidais preservadas, que indicam
um movimento destra! para a componente direcional des-
ses cisalhamentos. O forte rake das Üncações- minerais
impressas cm seus planos indicam ser também importante
uma componente de empurrão, caracterizando um
movimento oblíquo ao seu longo.

Foram construídos Awgrnwm de contorno dos pólos da
i ã S d d d í i b l i d à
Foram construídos wgnwm de contorno dos pólos da

foliacão St para cada um dos domínios estabelecidos, à
exceção do domínio III (grupo São João dei Rei), para o
qual foram utilizados os diagrama* elaborados por Noce
(1987) para uma área de ocorrência muito mais abrangente
do que aqueb situada dentro da folha.
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A observação dos diagramas obtidos (figura U3Jb)
deixa transparecer de imediato a importância da deforma-
ção D2, responsável pela implantação de t i foliação, afe-
tando e paralelizando as litologias de todos os domínios
individualizados, independentemente de seu nfvel crustal,
e obliterando quase que totalmente a deformação Di ante-
rior e demonstrando, ainda, a pequena influencia dos
smvcs íobrsascntos da dcfcrciiçic D3,

«*00

Flg. IL3.5 - Domínios Iriostruturais da folha Bartacena. (I)
Ortognaisses do complexo Ressaquinha; (R) complexo

Mantiqueira e suite metamorfica Sfto B»nto dos Torrei; (IN) grupo
Sâs Jo&o oei Rei. (M) compiexb Eafba»,-rife.

Foram também construídos diagramas sinopticos para
os dados de lineaçôes b levantados nos diversos domínios,
à exceção do domínio ID, onde mais uma vez são reporta-
dos os diagramas construídos por Noce (op. ch.)-

Observa-se nos diagramas dos quatro domínios uma
tendência geral de CSSÜ Iincaçôe» &e po^icioiutrcm segun-
do NE-SW com caimentos suborizontais, sendo relativas,
principalmente, aos eixos de dobramentos abertos do tipo
deslizamento Central da fase de deformação D3. Variações
maiores registradas nos diagramas dos domínios I e D ,
respectivamente complexos Ressaquinha e Mantiqueira,
devem-se aos eixos das dobras fechadas a isodinais de
deformação D& sendo tab variações atribuídas não só a
hetereogeneidades na intensidade dessa deformação, co-
mo também ás modificações impostas pela superposição
da fase de deformação D3, subseqüente.

33.4 Xineaçôcs deeainuDCDlo X

Estão representados na figura IL3.6 os diagramas
confeccionados para as lineaçôes de estiramento, para
cada um du& domínios da folha, á exceção do domínio IO.
Tais lineaçôes estão representadas, de maneira geral, peto
arranjo linear de biotita nos planos de foliação St e, em
menor grau, pelo arranjo de moscovita/sericita e estira-
mento de feldspatos. Incluem-se aqui, também, as li-
neaçôes medidas ao longo de zonas de cisalhamento de alto
ângulo que cortam a foliação de transposição.

Os melhores registros dessas lineaçôes foram obtidos
para o complexo Mantiqueira (domínio II da figura II3.6),
devido à sua grande extensão na área da folha, o que
possibilitou a obtenção de um maior número de medidas.
Observa-se aí dois máximos bem-definidos com lineaçôes
de fraco caimento para sul e posicionadas próximas às
direções N-S c NW-SE. A adaptação parcial desses máxi-
mos a um grande círculo sugere muito mais variações na
direção de tais lineaçôes dentro do próprio plano de folia-
çáo Sf.no qual estão impressas, em decorrência de hetero-
gencidade» da própria deformação, do que propriamente
interferências provocadas por deformações posteriores.
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domínio III obtidos ú« Nocc (1967).



Capítulo 4

por
Hélio Antônio de Souza

4.1 Sistemática adotada

4.1.1 Amostragem

A amostragem regional foi realizada no período de
março a julho de 1987, durante o período de seca na região.
Após a interpretação preliminar dos dados do levantamen-
to regional, foram selecionadas áreas para uma verificação
expedita de anomalias. A amostragem nessa fase foi exe-
cutada no período maio-junho de 1988. Dados pertinentes
de campo foram lançados na Gcha de amostra geoquímica
do SEAG - Sistema Estatístico de Amostragem
Geoquímica da CPRM. Cs dados físicos dos trabalhos
encontram-se no quadro IT .4.1.

Sedimento de corrente

As amostras foram coletadas composicionalmente na
calha ativa das drenagens. São identificadas pela" sigla do
coletor (duas letras), seguida do código da classe da
amostra (S) e do número da estação de amostragem. A
existência da letra A, após o número da estação, indica a
coleta de uma amostra de concentrado de minerais pesados
concomitantemente à de sedimento.

Quadro 11.4.1 - Dados Físicos de Produção

Amostras
Material
Sedimento de corrente
Concentrado de bateia
Total Geral

Total

340
112
452

Am/km2

1/9
1/27
-

Concentrado ia bateia

de uma maior ou menor quantidade de minerais pesados
no sítio de amostragem. Para a identificação, usou-se a sigla
do coletor, o identificador da classe da amostra (letra B),
o número do ponto de amostragem e ainda a letra B,
quando uma amostra de sedimento de corrente tiver sido
também coletada na mesma estação.

4.12 Preparação e análises

Para atender em tempo hábil a todas as solicitações cie
serviços analíticos, foi necessário distribuir as amostras em
dois laboratórios: CPRM-SECLAB/BH e CPRM-
LAMLN7RJ.

Cada tipo de material foi submetido a uma preparação
sistemática, no laboratório da CPRM-SECLARBH (se-
dimentos de corrente e concentrados de bateia).

Sedimento de corrente

- secagem em estufa (80°C);
- peneiramento para separar as frações -30 + 8On«/i e

- pulverização da fração -Sümesh para -\5Onesh.

Concentrado de baleia

-- separação por bromofónnio;

- quartearaemo para análises geoquímicas e
mineralógicas.

No quadro 11.4.2, são mostradas as técnicas ana-
líticas utilizadas, bem como os elementos analisados
em cada material amostrado e o respectivo laboratório
executor.

4.1 J Controle de qualidade

As amostras foram coletadas preferencialmente nos
concentrad jres naturais, de forma composicional, c bate-
adas no campo. Foi estabelecido um volume original de 10
a 20 litros para cada amostra, de acordo com a existência Ni e Cr.

Exercido através de:
1 - Amostras replicatas de campo, de sedimento de

corrente, coletadas cm estações do levantamento regional,
para cálculo de análises de variáocia para Cu, Pb, Zn, Co,
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4.1 J.l Análise de variãncia

A rcpresectativiiiadi; dos dados geoquímicos corres-
pociicntcs às amostras de sedimentos de corrente f-M tes-
tada através do esquema proposto por Krumbein &. Slack
(1956), qua! seja, o de uma análise de variãncia hierárquica
[one-way design): em 174 estações de coleta de material,
definidas aleatoriamente e distribuídas entre as várias
áreas estudadas neste projete, foram tomadas duas
amostras de sedimentos fluviais em cada Cotação; nos
demais pontos (a grande maioria dos casos), os
procedimentos de rotina envolveram sempre a coleta de
apenas uma amestra.

No quadro 11.43, cnccntram-.sc resumidos os cálculos
levados a efeito para os estimadores de varíabilidade
naturai \emre úücrcnies drenagens e decorrente, principal-
mente, das variações lilológicas) c da introduzida pelas
técnicas de amostragem e analíticas adotadas, que influen-
ciam os resultados dentro de cada drenagem ou estação de
coleta. As seguintes conclusões podem ser extraídas da
metodologia aplicada:

- os trabalhos de amostragem e analíticos a
satisfatórios, uma vez que os termos da varíáncia intro-
duzidos constituem apenas uma pequena fração (cerca d;
S a 101) da variãncia total para os elementos investigados
(Cu,Pb,2n,Co,CrcNi);

- as drenagens amostradas são significativamente
diferentes entre si, pois a variãncia natural é proporciona!
mente grande:

- os elementos croaio c níquel exibem as rr.,-:;-.:,.,
variâncias totais, demonstrando serem mais suscetfvcb ^
diversificações Iitoiógicas presentes no segmento p.-j.
camhriano estudado, devido aos freqüentes centras;^
entre rochas como as de natureza básico-ultrabásica c c-,
granitóides.

Dessa forma, resultou reforçada a validade das con-
ceitos a serem emitidos sobre o panorama da dis"ribuiçáo
dos metais geoquimicamente estudados na área. Quax.o
aos concentrados de minerais pesados, cumpre salientar
que as reamostragens de algumas zonas anômalas (pv_r
pxeriplrt, pjtra nijro), copfinnararn os resultados Ú2 ĉ r..
panha regional apesar da baixa «produtividade inerc?.:c
ao método.

4.1.4 Critérios de interpretação

Todos os resultados analíticos disponíveis foram sub-
metidos, quando possível a um tratamento estatístico segun-
do Lepeltier (1%9) e Sinclair (1976). com a obtenção de
parâmetros gráficos (quadro II.4.4). Para alsuns clementes.
não foram consideradas anomalias de terceira ordem pel?
fato de elas apresentarem baixo contraste com a média, alê r.
da sua baixa resolução gcoquímtco-geológica. Vaie saüccta'
que os resultados analíticos de ouro, estanho e manganês av.>
sofreram um tratamento estatfstico tal como cs dem^
elementos químicos. No caso do ouro, o motivo foi o falo de
os resultados se apresentarem, na sua grande maioria, como
não detectados, ou, ainda, abaixo do limite de detecção
(0,05ppm) apresentado pelo método analítico (AA) utilizado.
Desse modo, o conjunto de dados, devido à sua grande
beterogeneidade, não permite levar a efeito um tratamento
estatístico com a construção de um histograrra c uma curva
de distribuição, visando a extraú os parâmetros necessários.
Com base nessas colocações, considerou-^ empiricamenic
como sendo anomalias de primeira ordem os resultados
maiores ou iguais a 3.5ppm, de segunda ordem os maiores ou
iguais a l.Oppm e de terceira ordem aqueles maiores ou

Quadro 11.4.3 - Estimadores da Yariubilidadc Natural

iücmcni»
Cobre
Chumbo

Zinco

Cobalto

Cromo

Níuucl

Variância

0,0646 __,

O.0ÍJ"2

0.0446

0,0747

0.1322

0,0974

Bacias de

0,3582

0.0672

0.0405

0.0685

0,11%

0.0927

[írenjuem
90,1%,
9i.7%

90.6%

91.7%

90.4%

95,2%.

Artiostrjícm
0,tX)M

0.0ü(>l

0^042

0.0062
0.0127

0,0047

• Anáüs^,

[_ 9.9%
8.3% i

9.4%

8,3%

9.6%

4.8%



Portanto, o tratamento da área, como uma única população
amostrai tornou-se mais prático e objetivo. A partir daí,
adotou-se o critério de se analisar individualmente cada
bacia anômala nos seus vários aspectos, tanto gcoqufckos
quanto geológicos, para posteriormente serem traçadü ÍS
faixas anômalas, ou seja, estas podem abranger ou não ÍS
bacias anômalas na sua total dimensão.

42 Prospecção regional

ijguais a 0,25ppm (quadro 11.4.4). Tal procedimento foi
adotado por considerar-se «jm critério adequado e prático,
não comprometendo os objetivos e metas do levantamento
get Jinico para esse elemento químico.

O estanho foi tratado emptrícamente, censiderando-sc
como anomalias de primeira ordem os resultados maiores ou
iguais a 6íppm e de segunda ordem os valores maiores ou
kttais a 20ppm, pois. além do número restrito dt* afnrKiras
analisadas, os teores sãu bastante heterogêneos e sem sig-
nificado prospective.

0 manganês apresentou poucos resultados importantes
prospectivamente, sendo, portanto, dctcrziinadas em- A amostragem abrangeu toda a folha, usando-se U=J
piricamente as anomalias, classificadas como sendo de mesma densidade de amostras ao longo da área, envcSt:-
primeira ordem (valores maiores ou iguais a S.OOOppm) c do todas as unidades geológicas na tentativa de dclixi: jr
de segunda ordem (teores maiores ou iguais a 3-ÚOúppm). regiões e/ou faixas de maior concentração dos elemczzjs

A slsiemálica de separação ess populações anvjsiras cão químicos prospectadns, estabelecer suas relações co= ;•
foi possível, pois a grande maioria ias bacias amostradas arcabouço tectonostrutural, assim como a sua distribuiçl:
recebe forte influência de várias rochase domínios geológicos, na paisagem geoquímica regional. Cabe salientar q-.t *

verificação do significado das anomalias geoquícjcci
(tabelas II.4.1 e Ii.4.2) fa/ parte ds um,i ?r?pa r:r3

CiMirs II.4.I - rrátir» Srif cos avan^da do levantamento. Ainda que pese a verificação.
realizada durante a prospecção regional, de alguns valera.

— com a rearnostragíin e análises específicas, accnscSiu ;t
W> i W.l'iM i i L>I*i«tS tiiíICGS uma amosiragem de semiciftalhe e/ou detalhe, nas rrri'i:
Tí iCí^íil 1 K l com maior potencialidade prospectiva.
SUm IVALCI IMLM I IWWLM ÍAHOIW.:* i*0Wi.I* As bacias anômalas foram agrupadas ern f ixas (qu>_-:

*i '**;* ™i___.!Í?í^!;ÜÍllííf. n . « / f encontrando-se represadas na figure 11.4 1.
! D: I L 3 ! tfí í 17,5 f > 41 i ) 38 i ! ~

S | Pb f L 3 f 41 I 9.5 í > li \ ) 22 i t :*,5 4J. l Distribuição geoquímica regional dos rleracDto

0 ! Zn i í l 75 I JÍ.5 I > it t ) U • A amostrjgem adotada foi satisfatória em ter^:;^
1 j — — regionais, pois permitiu uma visualização ampla di

J ! Ü L L 3 ' - ™ L . ! ! Í J J L . . L i . ? ! ™ '. paisagem geoquímica da folha como um todo.
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Contato esfrcjtigrdfico

Fig. 11.4.1 - Prospecção geoquímica - faixas anômalas.
(PMsj) grupo São João dei Rei; (PIm) complexo
Mantiqueira; (Asb) suíte metamór&ca São Bento dos
Torres; (PIr) complexo Ressaquínha; (PÜ) metadiorito;
(Ab) complexo Barbacena.

maior ahvio durante os processos tectõmcos, é razoável
supor que o ouro encontrado seja geoquimiesmente
eptgenético.

O zoneamento geoquímico de maior constraste na
região (faixa VI) foi detectado no domiisio do complexo
Barbacena (unidade Abi - metavulcanitos básicos),
cujos teores de ouro alcançaram até 480pptn, além de
várias drenagens terem apresentado ouro visível em suas
respectivas amostras de bateia.

A princípio, o contexto geológico permite supor que a
potencialidade, considerada do ponto de vista íitológico,
resume-se aos complexos Ressaquinha e Barbacena. As
bacias anômalas encontradas no domínio do complexo
Mantiqueira são relativamente de importância secundária
no âmbito gerai da área. Do ponto de vista tectônico, a
potencialidade está circunscrita às faixas de cisalhamento,
principalmente aqueles de alto ângulo, que são processos
tectônicos mais recentes e, possivelmente, mineralizantes.

Cobre, Zinco, Níquel, Cobalto c Cromo

Mostram uma distribuição regional, cujo controle
íitológico é bastante pronunciado. É íntima a sua ligação
com as faixas de rochas da suíte básico-ultrabásica ou de
caráter petroiógico semelhante, em todas as unkiades
geológicas presentes (faixas I, ffl, V, VI, VIU e IX).

O teor médio apresentado é bastante discreto (quadro
D.4.4), tanto nas amostras de sedimentos ativos de cor-
rente, quanto nos concentrados de minerais pesados. As
maiores concentrações, a princípio, espelham um reflexo
apenas de caráter Íitológico, sem ligação com uma provável
mineralização. Os índices de extratibüidade com o EDTA
para o Cu, Zn, Co e Ni são relativamente baixos, atingin-
dó-se valores nunca superiores a 11%. A exceção é feita à
amostra PS-S-132, que indicou um índice de 20% no caso
do cobre. As razões c x Cu/Cu, cx Zn/Zn, cx Ni/Ni e cr
Co/Co são baixas, indicando uma'dispersão geoquímica
predominantemente singenético-clástica. Não se pode des-
cartar os efeitos de copredpitação através de óxidos e
hidróxidos, uma vez que o pH regional (5,0 a 6,5), sendo
francamente ácido, aumenta a mobilidade desses elemen-
tos.

Quadro U.4.5 - Faixas Gcoquimícamente Anômalas.

Faixa
I

n
m
IV
V
VI

vu
vra
IX

Loc^li7ação
NW da folha Barbacena
W de Alfredo Chaves
W de Senhora dos Remédios
S de Senhora dos Remédios
Barbacena
SW de Barbacena
Santa Bárbara do TuKúrio
SSE de Antonio Carlos
SEdelbertiosa

Dimensão Aprox.
234 km2

82km2

42km2

113km2

95km2

148km2

310 km2

88km2

36km2

Associação Geoquímica
Cu. Pb. Ni. Cr. Au. (Zn)
Au. (Cu, Pb. Zn. NI Sn)
Au.(Zn)
Au
Au, Cu.'(Pb. Zo, Cr. Sn)
Au, Cu, Cr. (Pb)
Cu. Zn. NL (Cr. Co. Pb). Mn. Au
Au.(Mn)
Cu.Co.(Pb.Zn.Ní)
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Em sedimentos de corrente, o valor mais elevado para
cobre (130 ppm) foi detectado na amostra CA-S-1A (faixa
I), refletindo domínio de metadioritos, região extremo-
noroeste da folha. O zinco e o cobaho destaczram-se na
amostra PS-S-137, com teores de 75 e 35ppm, respectiva-
mente, revelando a influência direta da unidade São Bento
dos Torres. Por sua vez, o níquel e o cromo apresentam seus
matures leotcs, 65 c lSGppnt, rcspcuivameulc, na aiuualf a
CA-S-19A (faixa I), em meio à unidade superior (Arf) do
complexo Ressaquinha. Caoe aqui ressaltar que o teor de
ferro é elevado nas amostras como um todo, podendo ser
efeito de coprecipitaçâo. Isso implica dizer que as
concentrações sejam fruto principalmente de fatores
secundários de concentração.

Quanto aos concentrados de minerais pesados, deve-se
salientar a constatação de valores anômalos para cobre
(120 a 140ppm). Há um valor de 280ppm para esse elemen-
to, detectado na amostra CA-B-131B, que desperta a
suspeita de uma provável contaminação por parte da
cidade de Barbaccna e da tinha de ferro subre a drenagem
amostrada, além dos resultados para zinco (88 a 190ppm)
e cromo (440 a 800ppm). Chama-se a atenção para os
valores de cromo, pois eles podem estar ligados ao rctículo
das magnetitas, minerai abundante na rede de drenagem
nas faixas de rochas de caráter básko-ultrabásico. Somente
através de análises mineralógicas poder-se-ia comprovar a
existência de cromita, que certamente geraria teores de Cr
bem mais elevados que os apresentados.

O traçado das faixas geoquímicas não indica, por si só,
potencial prospective das bacias anômalas. Indica, sim, as
maiores concentrações detectadas na área amostrada. So-
mente através de levantamentos detalhados poder-se-á
verificar o seu potencial e a validade de cada valor anômalo.

Estaaho

Algumas amostras de concentrado de batei» foram
selecionadas para auiálise desse demento por raios X e
absorção atômica. Pelo primeiro método (com Smite in-
ferior de lOOppm), nada de contrastante foi indicado.
Através da Absorção Atômica, chegou-se a resultados na
fdLui tic í,G a 23ppm, excetuando-se os valores 59ppm

(amostra CA-B-69B) e 64ppm (amostra PS-B-103B). A
primeira delas foi coletada sob domínio da unidade Ari do
complexo Ressaquinha, a oeste de Alfredo Vasconcelos. A
segunda, coletada a noroeste da cidade de Santos Dumont,
encontra-se sob influência direta da unidade São Bento dos
Torres e do complexo Mantiqueira, sendo ess» unidade a
provável responsável pelo estanho detectado.

Os poucos resultados desse elemento não permitem
tecer maiores considerações prospectivas sobre ele.

Chumbo

Pouco evidenciado na área, mantendo uma
distribuição em nível de background, esse elemento des-.
tacou-se nas amostras de concentrado de bateia PS-B-
24B (790ppm, faixa VI - unidade Ari), CA-B-S7B
(340ppm, faixa V - unidades Am e Ari) e CA-B-131B
(350ppm, faixa V - unidades Ari e Am - suspeita-se
de contaminação).

Com base nos dados ora apresentados, a folha mostra
interesse prospective» para o ouro principalmente nas faixas
VI, V e IV. Quanto aos demais elementos químicos, os
resultados são de relativa expressividade. Sugere-se que se
realizem trabalhos adicionais para confirmação do sig-
nificado de cada anomalia apresentada.



Capítulo 5
Geofísica

Ricardo Moacyr de Vasconccllos e Edson Lopes Barreto

5.1 Sistemática adotada

A sistemática adotada no presente trabalho teve por
base aquela estabelecida, no biênio 1978-1979, na execução
dos denominados Projetos de Integração Geológico-
Geofisica para o DNPM. Aqueles projetos consistiram na
interpretação qualitativa dos mapas aerogeofísicos (mag-
netometria e contagem total, se disponível) e na
fotointerpretação geológica, seguidas de uma integração
dos dados, com algumas visitas ao campo paia verificação
das feições interpretadas. Embora atingisse os objetivos
propostos, o produto final - um mapa geológico inter-
pretativo integrado - carecia de etapas de campo mais
prolongadas e de uma integração multidisciplinar abran-
gente.

No PLGB, ela foi estabelecida de forma pragmática, em
função dos dados de geofísica disponíveis e dos problemas
geológicos característicos de cada área.

Com referência a aerogeofísica, a ausência de dados
radiométricos impediu a contribuição especifica da
geofísica na ittdrvidualização de titótipos e na identificação
de zonas de comportamentos radiométricos distintos,
mediante a utilização dos canais de gamaespectrometría
CORO indicadores Ihogeoqufmicos. Por outro lado, a
ausência de registros digitais contendo os dados
magnéticos resultantes do aeroievamamento náu permitiu
a aplicação de filtros específicos aos dados (primeira
derivada, separação regional residual etc.) para a definição
mais precisa das feições e unidades magnéticas. Os trabal-
hos ficaram restritos à interpretação qualitativa dos mapas
magnéticos, escala 1:100.000, editados há 15 anos. Foram
selecionadas, aiada, anomalias isoladas para a
interpretação quantitativa. Para a interpretação magnética
regional, foram utilizados os mapas na escala 1:500.000.

Na geofísica terrestre, foram levantados cinco perfis
de gravimetria visando a obter-se subsídios para a
definição da compartimentação tectôoica regional
(figura JIJ.l).

A sistemática incluiu ainda a utilização de softwares paia
a interpretação quantitativa, mediante o rnodeJameoto -
em microcomputador - das anomalias dos perfis
get/ísicos.

52 Dados utilizados

52.1 Aerogeofisica

Os mapas de magnetometrta utilizados para a
interpretação e correlação dos dados são do aerolevan-
tamento sistemático executado pela PRAKLA, dentro do
Convênio Geofísico Brasil-Alemanha (CG BA), no período
1971-1973.

O levantamento foi efetuado com Unhas de vôo E-W,
espaçamento de 2km e altitude constante (barométrico),
com altura média de 400m sobre o terreno.

O tratamento aplicado aos dados consistiu na correção
da variação diurna do campo geomagnético, no nivelamen-
to dos perfis e na remoção do 1GRF (International
Geomagnetic Reference Field).

Os dados foram apresentados sob a forma de mapas de
contorno, nas escalas 1:100.000 e 1:500.000, com intervalo
de contorno de 5nT.

Naquela época, a utilização de levantamentos
aerogeofísicos em exploração mineral era relativamente
recente, com as técnicas de processamento e interpretação
de dados ainda primitivas, devido principalmente a
limitação da capacidade dos computadores existentes.

Embora os mapas fossem de boa qualidade, a
sistemática de Iev3nlamw.ílo adotada, pnncipaL-cn'? cem
relação à altura de vôo, provocou uma atenuação expres-
siva das anomalias causadas por corpos e estruturas mais
superficiais. Além disso, a área foi levantada segundo
blocos, com diferentes altitudes de vôo (para manter a
média de altura sobre o terreno), provocando descon-
tinuidade no traçado dos mapas de contorno nas zonas
limítrofes dos blocos.

$22 Geofísica terrestre

Foram levantados cinco perfis regionais de gravimetria
(figura \\5.\y. Rio de Janeiro/Barroso, Cachoeira do
Campo/Matipó, Varginha/Caias Altas da Noruega, Rio
Novo/Missionário e Monte Verde/Calçadas.

O levantamento e o processamento dos dados foram
efetuados pelo Observatório Nacional, dentro do Convênio
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CPRM/CNPq-ON. A topografia dos perfis foi deter-
minada por andamento trigonométrico, ao longo de
estações demarcadas a cada quilômetro, com amflio de
distandômetra A exceção no intervalo das estações ficou
por conta do perfil Monte Verde/Calçadas, com SOOm de
espaçamento. A aquisição dos dados foi efetuada com um
gravfmetro Lac«?e & Romberg (geodésico).

Os valores Booguer foram calculados de conformidade
com a seguinte fórmula:

Vb « AB + g - g", onde:
(AB) correção de Ar-LJvrc e correção Bougucr;
(g) gravidade nf^l^v
g") gravidade teórica.
Por motivos de exiguidade de tempo, considerando o

fato de a correção de terreno envolver procedimentos
extremamente demorados e de a gravimetria ter sido levan-
tada para fins de interpretação regional, não foi aplicada
essa correção.

Para a obtenção de subsídios à tectônica, foi utilizado
também o Mapa Bougner Provisório do Brasil - SE
(Haralyi, 1985, inédito). O mapa foi confeccionado na
escala 1:2500.000, com intervalo de contorno de Smgal e
uma dftit*<fa<V tip̂ dfft {jc uma amostra por 5O0km. Nas
áreas de densidade menor, as curvas de contorno foram
inferidas, ifndo apresentadas de forma tracejada.

Para suporte da interpretação quantitativa gravimétrica,
foram determinadas densidades de amostras coletadas de
diversos ntótipos da área. As amostras apresentaram as
seguintes df"**^"^* (z/csti)'.

- quartzitcs 2fiS

2,70
biotita-gnaissc 2fiS

- charnoquitos 2,70
- migmatitos 2,78
- anfiboütos 3,10
- ftiV^wilf^t'rfW . . 3,23
-micaxistos (Dom Silver») 2,72
-enderbhob 2JB8

abas do tipo 1. A

5JO< oatextogM

•Rvtmetria

O estudo do comportamento gravimétrico através do
Mapa Bouguer Provisório do Brasil - SE (Haralyi, 1985,
inédito) e dos dnco perfis de gravimetria (figura 113.1)
utilizados para o modelamento da compartímentação
tectônica, mostrou um quadro de grandes estruturas
regionais e blocos tectônicos que estão vinculados aos
completos litológicos da região, com assinaturas
gravímétricas próprias.

Os gradientes elevados observados nas regiões leste e
sudoeste (figuras US2 e U53) definem duas grandes des-
continuidades na crosta, definidas por Haralyi et. ai, (1985)

como feições lineares contendo ai
descontinuidade da região leste (Abre Campo) separa o
bktcoBrasffia do Vkória.eado sudoeste (Akerosa) define
o limite entre o bloco Brasília e os blocos Paraná e São
Paulo. Alguns altos gravimétricos correspondem as
intrusões akaHnas de S e m Negra/Salitre e Catalão, ao
gabro de Monte Camelo e ao Quadrilátero Ferrffero.

A região das folhas Ponte Nova, Rio Espera, Barbacena
e Lima Duarte está situada no limite sudeste do bloco
Brasilia, próximo à descontinuidade de Abre Campa

O Mapa Bouguer Provisório do Brasil - SE (Haralyi,
1985, inédito), apresentado na figura n.5.4, mostra feições
gravimétricas expressivas: o extenso alto gravimétrico de
Passa-Tempo, a noroeste de Barroso; o alto de Rio Novo,
feição alongada de direção NE-SW, situado na faixa da
descontinuidade de Abre Campo; o baixo regional de
Coronel Fabriáano, que se estende para SSW, a partir da
cidade de mesmo nome, penetrando na área das folhas
contempladas, entre a descontinuidade de Abre Campo e
o abo de Passa-Tempo, até ser trancado pelo aho de
Araátaba, alongado na direção noroeste, e que pratica*
mente liga o aho de Rio Novo ao de Passa-Tempo; o aho
do Quadrilátero Ferrffero, a oeste da folha Mariana; e o
aho de Ouro Branco, que se estende do abo de Passa-
Tempo para nordeste. Por insuficiência de dados, a área a
oeste das folhas Barbacena c Lima Duarte não está contor-
nada.

O mapa Bouguer mostra, também, várias feições
lineares de direção NNE-SSW. Um sistema de feições
menos expressivas tranca e desloca os Gneamentos prin-
cipais, representantes das descontinuidades crustais, que
delimitam o bloco Brasília. Apresenta ainda lineamentos
orientados segundo WNW e ENE. Um lineamento E-W
atravessa praticamente todo o estado na sua parte central.
A teste do meridiano de 41*, o mapa apresenta um forte
gradiente, orientado segundo NNE, ascendente na direção
da faixa costeira, indicando um provável adclgaçamento da
crosta. Já a sudoeste da descontinuidade de Aherosa, o
comportamento é bem diferente, mostrando feições de
pequena amplitude, com alternância de altos e baixos
cravimétricos.

Nas partes central e oeste de Minas Gerais, o mapa
mostra duas feições lineares que atravessam o estado de
SSW par a NNE, podendo representar des continuidades da
crosta, que podem estar balizando o limite oeste da parte
sul da província geotectônica São Francisco. Esses
lineamentos formam, em conjunto com a dfirwifiiwttliMkf
de Alterosa, uma feição em forma de "V". Por sua vez, o
prosseguimento da descontinuidade de Aherosa para
sudeste também forma, com o da de Abre Campo para
sudoeste, uma outra feição em " V , cuja projeção do
vértice coincidiria aproximadamente com a região de Volta
Redonda. O conjunto dessas feições mostra uma
estruturação em forma de "W.

A província geotectônica São Francisco parece ser
limitada, nas partes leste e oeste, por lineamentos de
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direção NNE e NNW, respectivamente, e na parte sul por
um lineamento WNW. Gaâtijguos a esses aneamentos, mar-
geando a província, ocoiiem baixos gravimetria» que
podem indicar espessamentos da crosta. Esses baixos são
feições pré-brasÚianas que condkicaaram a tectõoica
brasiliana, como será visto i frente.

A porção dessa província situada em Minas Gerais é
representada, em sua maior parte, por feições de alto
gravimétrico (Passa-Tempo, Ouro Branco e Quadrilátero
Ferrifero, principalmente), indicando tratar-se possivel-
mente de uma porção elevada da crosta, dentro de uma
outra, que é rebaixada (bloco Brasília).

Grosso modo, pode-se correlacionar o alto de Rio Novo
ao cinturão granulítico; o abo do Quadrilátero Ferrifero ao
supergrupo Rio das Velhas; o alto de Ouro Branco ao
complexo Santo Antônio de Pirapetinga; e o baixo de
Coronel Fabriáano ao complexo Mantiqueira. Quanto ao
alto de Aradtaba, aparentemente não se relaciona a ne-
nhuma feição geológica conhecida; provavelmente, reflete
estruturas primitivas da crosta.

O perfil Cachoeira do Campo/Matipó (GR-5, figura
115.1) atravessa as folhas Mariana e Ponte Nova e seu
modclamento (figura U5S) indicou três descontinuidades.
A primeira, entre as estações 41 e SO, defmida por um
gradiente elevado descendente para kstc, com amplitude
de 25mgal, situa-se próximo à cidade de Cachoeira do
Brumado. A segunda, está localizada em torno da estação
71. A terceira corresponde a um forte gradiente ascendente
para leste, a partir da estação 131, com uma amplitude em
torno de 40mgaL

O trecho do perfil entre as estações 7 e 40 mostra um ako
gravimétrico, que a princípio pensou-se ser devido às
concentrações de minério de ferro presentes no supergrupo
Minas. Na interpretação inicial desse trecho, o modelo
adotado para o supergrupo (corpo 2; densidade ̂ SOg/cm3)
não foi suficiente para ajustar o perfil calculado ao ako de
2SmgaL A gravimetria, portanto, levantou a hipótese (cor-
roborada pela aeromagnelometria - figura tl.5.10) da
existência de um corpo de grandes rf™»»«<nt»* em profun-
didade, que contribui para provocar o expressivo aha. o
moddantento posterior conseguiu ajustar, nesse trecho, o
perfil calculado ao de dados de campo, pela adoção do
modelo do corpo 5, com densidade esbmada de 2,S0g/cm3.

Havia a expectativa de que o perfil Bouguer indicasse
alguma continuação das rochas supracrustais do
Quadrilátero Fcrríício, contendo acumulações de minério
de ferro, para leste e em profundidade, o que parece não
acontecer. O mapa magnetométrico também não indica a
presença de corpos altamente magnéticos nessa área.

As duas primeiras descontinuidades ""«N*3"— OS limites
oeste (estação 41) e leste (estação 71) de um baixo
gravimétrico que tem relação com a seqüência de ortog-
naisses e xistos do rio Gualaxo^ modelada segundo o corpo
6, com densidade de 2,67g/cnr\

Em torno da estação 71, próximo a Acaiaca, o
modelamento da descontinuidade ali situada, consideran-
do o afloramento de rochas da crosta inferior -
constituída de metatexitos, anfibolitos e granulitos
retrometamorfizados do complexo Acaiaca - introduziu
o corpo 9, com densidade 2,75g/cm3.

FOLHA MMlftnA'FOLM* PONTE W0V4

-120m«c

Bg.WJJ-PtrtHflftvtmétrtoo Gfi-5 «fltrt Caehotira do Cwnpo t Matipó (figura tt.5.1).



no perfil um baixo gravimétnco de peque na amplitude, qpe
tem correspondência com as umracrustais aÜoraates do
grupo Dom Sflveno (corpo 7; densidade ifiOgfcar). Esse
baixo ocorre no trecho do perfil com gradiente ssave e
ascendente para leste, que vai da estação 71 até a 135, com
predominância, em superfície, dos gnaisses do complexo
Mantiqueira (corpo S; dcnstdad? 2,70g'cra3). O
modelamento indicou que a seqüência de ortognaisses e
xistos do rio Gualaxo e os gnaisses do complexo Manti-
queira têm comportamento similar, ou seja, densidades
próximas.

A leste da estação 131, o gradiente do perfil eleva-se
hatta"^. tf "rtA f^TFjtçfl" "*» »<kviwti*Mffl*a<1r «V Ahrt»
Campa As feições estruturais presentes na faixa móvel
(complexo Juiz de Fora) mostram mergulhos para leste,
decorrentes do cavalgamento do cinturão granulítko do
complexo Juiz de Fora (corpo 10; densidade ZJBSg/aa*)
sobre os terrenos ortognáissicos do complexo Mantiqueira
(corpo 8; densidade ^TOg/cm3), a oeste. Existe ainda um

akoBosgaer entre Rk>Casca(estaçio 132) e «Macio 130,
que temi
nessa região (corpo 11).

O ajuste do perfil calcando, a parar dos modelos con-
cebidos, ao perfil obtido no campo, na regüo da faixa
móvel, só foi possfvel quando se considerou baixos ângulos
de mergulho (menores que 20*) para as feições csTuturais
das granulitos.

As evidências indicadas, juntamente com a ocorrência
de rochas retrometamorfizadas (crosta intermediana/ana-
texitos, anfibolitos e granulitos) em torno us estação 71,
possibilitaram o modelamento indicado na figura II.5.5, o
qual pode ser comparado com o modelo de colisão de
blocos, com obducção, proposto por Davino (1979),
Lcsqujcr et aL (1981) e Haralyi & Hasú (1981).

O perfil Varginha/Catas Altas 4a Noracga (GR-4,
figura II-5.1) atravessa a folha Rio Espera. No perfil
Bouguer (figura D.5.6), entre as estações 66 e 2, existe um
elevado gradiente rffKrodcntf para Ifstf. apresentando no
final uma inversão de gradiente. O modelamento do perfil
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mostra am corpo denso em profundidade (corpo 4; den-
sidade 2£Sg/cm3) que parece ler correspondência com os
t^etauItrabasrtosdocoaplen>SamoAntôniodoPirapetin-
ga. Na mesma região, atravessando esses afloramentos,
passa o extenso uneamento magnético Li, de direção NE
(figura D.5.10). Coincidente com esse alto gravimétrico,
existe uma anomalia magnética, orientada segundo a
direção do Uneamento.

Entre as estações 32 e 0, o perfil mostra um baixo
gravf métrico, com lOmgal de amplitude, com o flanco leste
sugerindo um gradiente crescente na direção de Varginha.
Esse baixo está relacionado aos ortognaisses do complexo
Mantiqueira, modelados segundo o corpo 1 (densidade
2,70g/cm3)

As rochas do complexo Santo Antônio do Pirapetinga,
ocorrentes entre as estações 62 e 50, foram modeladas pelo
corpo 3, com densidade 2>70g/cm .

O corpo 5 (densidade 2^7g/cm3) está relacionado a
rochas do supergrupo Rio das Velhas. A densidade elevada
- possivelmente devida a acumulações de ferro -
provoca os altos entre as estações 40 e 30.

Os gradientes elevados nos floncos do baixo próximo a
Varginha indicam descontmuidades crustais. A primeira,
cm torno da estação 32, pode ter correlação com a descon-
tinuidade que passa próximo à cidade de Cachoeira do
Brumado (perfil Cachoeira do Campo/Matipó). A segun-
da, próximo a Varginha, aparece indefinida devido à
interrupção do perfil, mas aparentemente existe uma
tendência de alto, sendo possível que a leste aflorem os
anateátos, anfibolitoi e granulitos retrometamorfizados do
complexo Acaiaca. Como o perfil não tem continuação
para leste, a correlação com o perfil Cachoeira do
Campo/Matipó resultou parcialmente prejudicada.

Os corpos 6, concebidos entre as estações 40 e 50 e em
torno das estações 32 e 38, correspondem a rochas do
supergrupo Rio das Velhas. A densidade encontrada
(2,75g/cnr) parece indicar a Inexistência de acumulações
de ferro.

O perfil Ponte Furtado/Missionário (GR-3, figura
II.5.1) atravessa a folha Rio Pomba de um extremo a outro.
Apreãcaía um grande baixo graviméuicu, entre as estações
82 c 33, com elevado gradiente nos flancos, sugerindo
descontiouidades crustais (figura 113.7).

O corpo 1, com dei iidade 2,70g/cnr (figura 1157), que
corresponde aos ortognaisses do complexo Mantiqueira, é
o modelo causador do baixo gravimétrico.

O modelamento do flanco noroeste indicou uma des-
contiouidade - que pode ter relação com a que passa
próximo a Acaiaca, presente no perfil Cachoeira do
Campo/Matipó - modelada segundo a concepção do
corpo 2, correspondente a rochas retrometamorfizadas do
complexo Juiz de Fora. Em torno da estação 60, parece
haver uma falha vertical nesse conjunto de rochas, na sua
porção mais profunda.

O modelamento do flanco sudeste resultou na estrutura
complexa de baixo Angulo, que indica um cavalgamento da

seqüência de ako grau do complexo Juiz de Fora, repre-
sentada pelo corpo 3 (densidade 2jB2fefca3), sobre os
gnaisses do complexo Mantiqueira (corpo 1; drwmhdi
2,7fjg/cm3) e sobre as rochas da crosta iMenwdÜria, con-
cebidas na forma do corpo 2 (densidade 2£0g/cm3X con-
firmando a estruturação do complexo Jmz de Fora adotada
no modelamento dos perfis anteriores.

O trecho ào perfü R» de Janeira/Barroso (GR-i, Egai*
IL5.1) utilizado no modelamento, tem inicio a cerca de 40km
a sudeste de Juiz de Fora, indo até Barroso, próximo ao limite
ocidental da fotha Barbaccna, sendo que apresenta um salto
nanumeração entre as estações 230e2S5. Esse perfil Bouguer
também mostra um gradiente regional suave descendente
para noroeste, com uma discreta inversão no extremo final do
perfil, próximo a Barroso (figura IL5JQ.

O afloramento de rochas da crosta intermediária
(anatexitos, anfiboütos e granulitos retrometamorfizados),
segundo estrutura de baixo ângulo, em tomo da estação
320, motivou a concepção do corpo 4 (densidade
2,80g/cni3) O corpo se estende para SE, sendo trancado,
também segundo uma estrutura de baixo angulo, pelo
cinturão granulítico (corpo 5; densidade 2£2g/cm3),
responsável pelo alto gravimétrico existente entre as
estações 275 e 180. A adoção dessa estruturação exigiu que
se introduzisse o corpo 2 (densidade 2,78g/cm3) para o
ajuste do perfil calculado ao perfil medido no campo.

A inversão do gradiente, com ráícío pouco antes de
Barroso, forma um baixo de pequena amplitude, ajustada
pelo corpo 1 (densidade 2,68g/cm3), correspondente a
granitóides.

Um outro baixo, de menor amplitude, entre as estações
315 e 265, corresponde aos gnaisses do complexo Manti-
queira, modelados conforme o corpo 3 (densidade
2,70g/cm3).

Alguns baixos de pequena amplitude, entre as estações
265 e 166, representam granitóides presentes na área (cor-
pos 6 e 7), ambos com densidade 2,72g/cm3.

A analise do mapa Bouguer e a correlação do compor-
tamento desse perfil, referente à inversão do gradiente
próximo a Barroso, com o perfil Cachoeira do
Campo/Matipó, sugere que o exlremo-noroeste daquele
perfil se encontra na província geotectõnica São Francisco.

A pequena amplitude dos baixos gravimétricos,
contíguos às descontinuidades modeladas, indica que a
crosta siálica, nessa região, é menos espessa. A base da
crosta intermediária (corpo 4), determinada no
modelamento com uma profundidade de até 13km, reforça
a evidência de um pronunciado adelgaçamento dela.

Ocmturáogranulâico(corpo 5) foi ajustado com estrutura
de baixo angulo no cavalgamento, considerando a base do
modelo da figura Ü55 situada a 35kra de profundidade.

O perfil Monte Verde/Calcadas (GR-2, figura II51)
atravessa a folha Líaa Duarte na direção SE-NW. Mostra
um gradiente extremamente suave, decrescente para
noroeste, com os valores Bouguer variando apenas entre
-60 c-70mgal (figura H.5.9).
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No trecho entre as estações 219e 119, o comportamento
do perfil é mais estável, com poucas inversões, enquanto
entre as estações 119 e 25 é perturbado por sucessivos ahos
e baixos, de pequena amplitude e comprimento de onda de
menor expressão, associados a uma feição de alto regional.

Esse alto Bouguer pode ser relacionado aos granuütos
da faixa móvel, modelados segundo o corpo 7 (densidade
2,81g/cm3), podendo r* baixos associados ao alto regional
serem correlacionados a granitóides presentes no cinturão
granulítico (corpos 6 e 10, com densidades em torno de
ZJSg/cm3). O modelo dos granulitos indicou uma profun-
didade máxima, na base, de quase lOkm, náo-repre-
sentativa de granulitos. .

Entre as estações 219 e 185, existe um alto gravimétrico
com uma ligeira depressão no centro. O alto provavelmente
relaciona-se aos granulitos básicos da suíte metamóríica
São Bento dos Torres (corpo 1; densidade 2,80g/cm3),
cartografados no canto noroeste da folha Lima Duarte,
enquanto o baixo é causado por granitóides (corpo 2;
densidade 2,70gfcnr) do complexo Mantiqueira. Os flan-
cos sugerem descontinuidades crustais, como a situada
próximo da estação 185.

Comportamento semelhante repete-se até a estação
119, com depressões associadas a altos gravimétricos,
modeladas pelos corpos 3 (densidade 2,78g/cm3), 4 (den-
sidade 2,72g/cm3) e 5 (densidade 2,71g/cm3), resultando
numa seqüência de rochas (corpo 3) que se projeta para
sudeste e é truncada (subduecão?) com o corpo repre-
sentativo da faixa móvel (corpo 7; densidade 2J&lg/cwT). O
corpo 3 foi considerado como de crosta intermediária, com
a base, no ponto mais profundo, a 7,5km. Os corpos 2 e 5
pedem ser relacionados aos gnaisses tonalíticos do com-
plexo Mantiqueira. O corpo 4 está associado aos quartzitos
do grupo Andrelándia.

Para o ajuste entre os perfis calculados e de campo,
novamente foi necessário adotar-se o cavalgamento da
faixa móvel segundo estruturas de baixo ângulo, repetindo
a estruturação adotada no modelamento do perfil
Cachoeúa do Campo/Matipó.

Í

i
S32 Aeromagnetometria

Com o objetivo de auxiliar a gravimetria e prestar apoio
is definições das unidades tectônicás da região, foi
efetuada una interpretação qualitativa regional dos mapas
de magnetometria, na escala 1:500.000. A figura IL5.10
apresenta tal interpretação.

Em termos de feições magnética», pode-se dividir o
mapa magnetométrico em sete grandes unidades, con-
siderando-se o relevo e a assinatura magnética.

A unidade A, coincidente com o Quadrilátero Ferrffero,
engtoba as seqüências supracrustats, mostrando as anomalias
de maior amplitude na região (lOOOrT), que refletem as

' mflgngffta nas formações ferrfferas.
Delimitada ao norte e noroeste peb unidade A, e a

sudeste pelo lineamento Li, a unidade B contém anomalias

de pequeno comprimento de onda e amplitudes de 30 a
lOOnT, com algumas anomalias isoladas de amplitude
maior.

A unidade E, encaixada entre as unidades B, ao norte e
F, ao sul, juntamente com a unidade B, delimita
aproximadamente as porções aflorantes do complexo Res-
saquinha.

A unidade C corresponde à faixa móvel que ocorre
desde o quadrante sudeste da folha Ponte Nova até a
porção sudeste da folha lima Duarte. As anomalias são
bastante alongadas, preferencialmente na direção nor-
deste, com amplitudes de 100 a 500nT, causadas pelas
rochas chamoquíticas e anfibolitos do complexo Juiz de
Fora.

Limitada ao norte pelo lineamento Lj e a leste pelos
lineamentos L2 e L4, a unidade D possui um gradiente
magnético extremamente suave, com anomalias alongadas
de 5 a 30nT, representando feições lineares.

Englobando, principalmente, os gnaisses do complexo
Mantiqueira, a unidade F possui um gradiente bem suave,
com anomalias isoladas de maior amplitude, associadas
provavelmente a plútons alcalinos tardios (Divinésia,
Ubarie Mercês, entre outras).

A unidade G tem correspondência com a ocorrência dos
granulitos básicos da suíte metamórfka São Bento dos
Torres.

As unidades A e B, contidas na província geotectônica
São Francisco, são limitadas ao sul pelo lineamento Li, que
parece coincidir, em sua parte sudoeste, com o prolon-
gamento da zena de ásalhamento Campo do Meio. A
unidade C contém lineamentos bem-definidos segundo a
direção NNE (canto nordeste do mapa) c ENE (na parte
sul); no canto sudeste, passam a ter uma direção preferen-
cial NW. A unidade D é caracterizada por vários lineamen-
tos, orientados preferencialmente na direção NNW; em sua
maior parte, estão trancados pelo lineamento magnético
Li.

Deve-se tessaltar a existência de uma grande feição
magnética planar (anomalia Z), de direção ENE, com
comprimento de onda de 153km e amplitude de 300nT
(figura lli.10). Essa auomalia engloba o Quadrilátero
Fcrrífero e estende-se para leste da unidade A. Com o
intuito de modelá-la, foi retirado dos mapas de contorno
(não existem fitas magnéticas) o perfil MA-1 (figura Hi.l).
O perfil obtido foi modelado pelo método da inversão, e o
melhor ajuste coube a um corpo de forma tabular, subver-
tical, de direção geral ENE e largura de 60km, centrado oa
estação 170, cujo topo situa-se a uma profundidade de
cerca de 18,6km, conforme indicado na figura Ilj . l l . A
suscetibilidadf magnética aparente, determinada para o
modelo, foi de 3500 x E"6 e.m.u.

Não se encontrou uma explicação plausível para a causa
da anoicalía com a profundidade inferida. O seu roodclamcn-
to diverge na profundidade do modelamento gravimétrico da
área - perfil Cachoeira do Campo/Matipó (GR-5) -, o
qual indicou um corpo a menor profundidade.
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Segundo Corrado et ai. (1979), essa anomalia, como
algumas outras menos expressivas existentes no estado,
deve estar relacionada à morfoiogia do limite inferior da
crosta magnetizada. O mapa de contorno magnético, con-
feccionado a partir dos dados obtidos do satélite MAG-
SAT, conforme Haralyi et aL (1985) mostra uma extensa
anomalia que cobre quase todo o estado de Minas Gerais
(figura 11.5.12), cujo mínimo corresponde à porção
meridional da província geotectônica São Francisco (figura
n.53), podendo estar relacionada à anomalia (Z) do
Quadrilátero Fcrrífero.

S33 Síntese da geofísica regional

Correlacionando a interpretação magnetométrica com
o mapa Bouguer (figura IIÍ.13), percebe-se a semelhança
de algumas feições. O alto gravimétrico do Quadrilátero
Ferrffero coincide com a maior parte da unidade «"Pg^Mt
A. O alto de Ouro Branco está relacionado a parte da
unidade B. O limite oeste da unidade C segue aproximada-
mente a feição Bouguer linear definida como a descon-
tinuidade de Abre Campo, com o respectivo alto
gravimétrico sendo correlacionável à unidade magnética.
O baixo gravimétrico de Coronel Fabriáano, que se es-
tende de nordeste para sudoeste, entre os altos de Passa-
Tempo e o alto de Rio Novo, coincide com a parte norte
da unidade magnética F. O alto de Ara itaba está
aproximadamente delimitado, no seu extremo-noroeste,
pela junção dos lineamentos magnéticos L5 e LÔ.

O forte gradiente magnético da anomalia Z mascara de
forma expressiva as feições mais locais, impedindo uma
delimitação mais precisa das unidades magnéticas nas fo-
lhas Mariana e Ponte Nova. A ausência de dados digitais
do levantamento aerogeofísico impediu a aplicação de
tratamento específico para realçar as feições de origem
mais superficial.

Finalmente, com relação à divisão proposta dos
domínios geotectônicos São Francisco e Mantiqueira, vale
assinalar que o lineamento magnético L3 acompanha,
aproximadamente, a porção sul desse limite.

Verificou-se uma diferença singular ao se correlacionar
o comportamento dos perfis gravimetria» entre si. En-
quanto os ma» ao norte (Cachoeira do Campo/Matipó e
Rio Novo/ Missionário) apresentaram feições similares,
com expressivos altos subsequentes a gradientes elevados,
os perfis mais ao sul (Rio de Janeiro/Barroso e Monte
Verde/Calçadas) apresentaram comportamento distinto
ao atingirem o cinturão granulítico (cerca de 40mgal e
30mgal, respectivamente). O de Rio de Janeiro/Barroso
apresenta um gradiente mais suave ascendente para
sudeste, no limite da faixa móvel, culminando num alto com
uma amplitude em torno de 15mgal; o perfil Monte
Verde/Calçadas, por sua vez, apresenta um gradiente mais
suave ainda, com um alto de amplitude bem menor. Pos-
sivelmente, tal distinção de comportamento esteja ligada à
existência do alto de Aracitaba (mapa Bouguer, figura
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USA), que se estende a partir de Rio Novo e Juiz de For»
pan NW, com direção normal à feição que representa a
faixa móvel. O comportamento do perfil Monte
Verde/Calçadas também permite inferir que o vazio
referente à área a sudoeste das folhas, no mapa Bougucr,
deve corresponder, pelo menos na parte oriental, a um
baixo com valores não muito inferiores a -TOmgaL

A título de ilustração, a figura 113.14 aprcsecia o croqul
do «batimento dos perfis Bouguer sobre as suas linhas
aproximadas, com o modelamento indicado abaixo destas.

SA Interpretação e correlação dos dados da folha
Bartncena

SAà Aeromagnetomctria

O mapa magnetométrico da folha Barbacena (figura
113.15) apresenta em sua parte central e norte um
gradiente suave, perturbado por uma expressiva anomalia
em sua parte central. No sul, predomina um relevo
magnético mais acentuado. Mostra, ainda, algumas

nanas isoladas.
A interpretação qualitativa dos mapas permitiu o

deuneanento de nniAaAm. magnet u~a< definidas como
áreas de comportamento magnético similar, bem como a
identificação de lineamentos magnéticos. Fez-se uma
interpretação preliminar com o objetivo de contribuir com
subsídios para o mapeamento geológico. Posteriormente,
procurou-se, em função da geologia já conhecida, a
explicação, nem sempre possível, para as feições geofísicas
presentes.

Em termos estruturais, existem lineamentos magnéticos
notáveis, de comportamento regional: o primeiro (Lj),
seguindo uma zona de gradiente magnético mais elevado,
que vem do canto nordeste segundo uma direção NE-SW,
até «p"^""" :̂»"^"** o sul da folha; existe a*n^a vm ramo
dffsp bneamento que se estende do centro da folha para
oeste, com inflexão para sudoeste ÇLi). O segundo se es-
tende desde o canto sudeste até além do limite norte da
folha, com direção-geral NNW.

Unidades AeB

As situadas no canto noroeste posicionam-se sobre
metassiltítos e filhos argilosos, que não explicam as
anomalias. Provavelmente, estão ligadas aos gabros que
ocorrem na área, controlados pela grande faina de direção
nordeste, que passa em São João dei Rey. A unidade A
definida no sul da folha em conjunto com a unidade B,
corresponde aos granulítos básicos da suite metamórfica
São Bento dos Torres. A unidade A, definida no quadr ante
sudoeste da folha, próximo ao limite oeste, deve cor-
responder, também, a rochas dessa suflê e, talvez aos gnaís-
ses alcalinos do maciço Matola, que se posicionam segundo
uma direção N-S r o fimite leste da folha vizinha, a oeste.

Unidade C

Situada principalmente ao norte do hneamento L7 e a
noroeste do L5, contém um gradiente bastante suave, com
poucas anomalias isoladas. Corresponde a granitóides,
compreendendo rochas granfticas (centfo-oeste),
tonaüiticas (noroeste) e quartzo-diorfticas (nordeste) do
complexo Ressaquinha. A área situada a sudeste do
lineamento Lj está relacionada ao complexo Mantiqueira.

Unidade D

A área situada a nordeste apresenta um gradiente
médio correspondendo a rochas do complexo Ressa-
quinha. Provavelmente, deve estar vinculada aos
afloramentos de gabros intrusivos, encontrados
próximos as anomalias. A definida ao sul da unidade E
contém uma anomalia situada sobre a cidade de Bar-
bacena, impossibilitando sua correlação; poderia se
tratar de "ruído" cdnirai.

Unidade E

Compreende uma área próxima ao centro-norte da
fo-lha, contendo anomalias com amplitudes de 100 a
240nT, as maiores da folha. São várias anomalias bem-
definidas com comprimento de onda de até 8km. Está
definida sobre terrenos do complexo Ressaquinha.
Não se encontrou em superfície rochas que pudessem
explicar a causa dessas anomalias marcantes. Devem
estar associadas a rochas possivelmente intrusivas, de
natureza básica a ultrabásica. Feição que pode
reforçar tal hipótese é o aparente contorno arredon-
dado da falha de empurrão do complexo Mantiqueira
sobre o complexo Ressaquinha, que circunda a
unidade, e a interrupção das lineações, de direção
NNW-SSE, que existem ao norte, no limite da unidade.

Unidade I

Uma das unidades, situada no centro-leste da folha -
no complexo Mantiqueira - possuí anomalia de for-
mato arredondado, com amplitude em torno de 60nT,
sem evidência em superfície do corpo causador. Pode
representar um corpo intrusivo, embora esteja trancada
pela separação dos blocos de vôo. No limite norte da
unidade, ocorrem rochas de composição síenítica a
monzodiorítica. Uma outra anomalia isolada, também de
feição arredondada, ocorre no centro-oeste da folha,
situada sobre os quartzo-micaxistos do grupo São João
dei Rei, também sem evidências em superffcie do corpo
causador.

A figura 11.5.16 mostra um detalhe da correlação das
feições magnéticas com as rochas granulíticas da suite
metamórfica São Bento dos Tones.
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putador.i^teiitarsekiferirai.rofandJdadeeatitudedo
corpo causador. Os resultados estão indicados na tabela
IL5.1.

5A2 Gravimetria

O trecho do perfil Rio de Janeiro/Barroso, considerado
no modelamento, tem 171km, com direção SE-NW até
pouco antes de Barbacena, onde inflete para WNW até
Barroso. Passa também pelas cidades de Juiz de Fora e
Santos DumonL

O modelamento gravimétrico foi efetuado através de
software espedfico que emprega o algoritmo de Tahvani
(Talwani & Hevtzfer, 1964), que faz parte do pacote de
programas adquiridos pelo DNPM, em 1985, à PGW -
Patterson, Grant & Watson.

Tendo em vista o caráter regional da gravimetria ex-
ecutada no presente levantamento, o modelamento e a
interpretação dos dados foram abordados no subirem
U53.1.

WXilO OtKClO DO
1».

T#t
TU
m
TI4
T»5
TM
T«7

HH8UIHO
(SUUS)

124

2»
1M
5»

177
*

MEKULNOPNT.

(GMÜS)

41
7*
88
47
1«
7«
W

WO
<•>

17*
431
43*
49»
==?•
27«
47*

SUSCETI-
IIUMOC
((.•.«.)

• .«33
•,Mi3
•.M2*
».M34
•.MM
•,M*7
•,«•8

K M ESKSso-anmoMOK
ummTE

to)
1.4t*
t.Hi
1.7M

m
8M

1.8M
•M

m
<•)

74248M 42Í35»
X4ÍH HUH
74447M 4414M
74444M4333M
742*1» 41475»
7i733M4«95«
7Â&MÈÈÈ tXíÈÊÈ



SF.23-X-C-m(Barbacena) 111

Capítulo 6
Evolução Geológica

p»
Atahuatpa Valmça Padiiha, Ricardo Moatyrde Vasamcellos e

Raimundo Antônio Alves Dias Coma (subüan 63)

6ã Iotrodoçio

A região enfocada envolve wnidadrat geológicas for-
mafia» fm fjiMPTffx niypg fnidai» e *m rfifrrwiff» pCriodOS

geológicos.
Até o momento, os estudos regionais existentes não

foraffi 51TPOT ntf""C^C aliran«MTit#» f cr*vâíjpn\rjí fa modo
a permitirem uma definição segara da seqüência

Desse nKhk>. ao se i*stal?f**TTr a
lançou-se mão de. vários trabalhos, com-

parou-se com os dados colhidos no campo e em laboratório
e se firmaram correlações entre as <y>î na« das folhas do
projeto Barbacena, escala 1:100.000. O quadro n.1.1,
mostrado no capitulo 1 da parte D, y"***"'» os resultados
conseguidos c 6 apresentado como proposta de divisão
Mtratígrflfif̂  para as 8fflft?f*i7iit litoKSgicas d**** parte da
região sudeste do estado de Minas Gerais.

Os trabalhos de síntese y«iaKcarfn« foram Ebert (1955,
1968), Ebert et aL (1958), Tronw et aL (1980,1984,1986),
Machado RDw et aL (1983), Padiiha et aL (1982), Padilna
(1984), Padiiha St Vasconcellos Çuc Silva et aL, 1988) e
Baltazar et aL (1988).

Para fitafrclecer-ic a prioridade da nomcn^atwa
estratigráfica seguiu-se, estritamente, a cronologia de
publicação.

O ftfj»bfirf'tw*n>n Ao». mler-relações fur t̂Wáfî »» foi
prejudicado devido ao forte mhriratnento de escamasde
empurrão e a insuficiência de dado» geocronologicos
disponíveis, de modo que, ainda agora, apenas começa-se a
entender a»nccw ao dos evemosinrtarnorficoscniagináticos.

> a opção pof
que justapôf nfvcís enistais e províncias

geotectônicas diferentes, sem que isso implique uma

Aqui, adota-se a divisão da aosta continental em ires

t; grau t*arwT a muko baixo (no «"^«"^ fácies
áto-vrrdf)F grau nrfdio a a^rt (fáfifs a"fiN'^Tt, ÍTK* Iwíndo fm
migmatitos cm sua porção inferior), e grau muito alto (fades
grasufito). As ba<fs ****rf&'^ para tal flaniúfifatâff foram

disnitida< por Grubenmann &. Niggli (1924), Condie
(1982) e Wcbcr (1986), entre outros. A combinação desses
critérios, do ponto de vista objetivo da área em estado,
definem uma eroste snperkr, com até 5km de espessun;
«ma cnuralnhiimliái Ia, com espessuras da ordem de 10a

As w«*»*ft'*'»it entre f t w níveis enistais "" *"»»* de
baixa resistência à deformação e aita pressão de fluidos,
sendo o locus ideal para o desenvolvimento das grandes
estruturas de transposição de baixo ângulo: nappes e
cinturões de empurrão. A transição do nível inferior para
n mtrm^Aiirin f f̂rfu>minaHa

A região mapeada conforma uma transversal ao traço,
em superfície, da Tf*̂ a de coiisão entre doisp , ,
obliterada pela cbducção de um continente de leste e sul
sobre um continente de norte e oeste, de modo que foi
necessário cunharem-se
adequadas para tais segmentos enistais, em caráter

antkpifíra f pnHiKia
(geotectônica São Francisco, respectivamente (figura

ÜÁ1): Um terceiro bloco, posicionado a oeste, conforma
a província geotectônica Tocantins. Ta*f denominações
foram emprestadas de Almeida et aL (1977) e redefinidas
neste projeto com caráter de entidades geotectônicas.

62 O quadro Araoeau/Protenuoko Inferior

As unidades Uticas do complexo Juiz de Fora e da suíte
metamórfica São Bento dos Torres apresentam, caracteris-
tkamente, evidencias de deformações anteriores a grande
fase de transposição regional que desenvolveu uma mar-
cante foliação milonuJca regional Si, superfide extrema-
mente penetraüva e pervasiva, que é utilizada como
superfície tectônica de referência regional para as

infra-estrutura pff-tfatwffTffT^tt''*a

e tonalito-trondbjemuicos (complexo Mantiqueira) e das
rochas da fácies granulito (complexo Juiz de Fora), a
migmatização transposta de rochas granulílicas e tonaÚto-
txondhjemílicas e as dobras sem raiz, transpostas ou
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um migmabto transposto gn
Nessa gsf*cíot foram sclec idas quatro amostras para

:

I
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PI

íí1

I!

I PROVÍNCIA

Traça presente, aproemado, 3C çeo»

iu'ara Sue rnofca o l i irife ?Tre 05

bioco» cont,n«nfO"i São Frcr^sco

e "Kantiqueira, ioicíaaoj no ciclo

Trcnsamazônico

TOCAHT'HS

! ng.lL6.1 -Oistrfbui^ío das províncíM o«ottctÒoict» na áraa do
I projtto. •

contidas nos fechamentos de dobras sín-D2>
devem representar uma foliação St-i, provavelmente
constituída pela deformação Di, durante o evento tec-
tonotermal arqueano superior (ciclo Jcquié), que con-
solidou o grande aáton arqueano.

A geocronologia disponível na bibliografia (Cordani et
aL, 1973; Cordani & Teixeira, 1979; Machado Filho et aL,
op. ÒL) e deste trabalho, cujos dados analíticos constam da
tabela IL6.1, permitiram a elaboração de uma isocrona de
referencia com 3000nLa. para rochas da região de Juiz de
Fora (figura 11.6.2a) (ver quadro U22, na folha lima
Duarte) cuja razão inicial (RI) Sr^/Sr86 é 0,705.

No sudeste da folha Lima Duarte, foram coletadas as
amostras CP-30 e CP-360, de lítótipos do complexo Juiz de
Fora. O ponto CP-360 refere-se a i*m gnaisse bandado,
muito transposto, onde reconhecem-se restos preservados
de mineralogia da ficies granulito, porém onde predomina

determinação geocronol6gka.com as quais definin-se uma
isocrona de 1483 ±25nLa.e RI « 0,7026 (figuraH&2b).
Este dado, coerente do ponto de vista geocronológico,
implica adição de material infracrustal a essa porção da
crosta. F*n ter»nf>« espadais as referidas rochas forasi
colocadas no âmbito do complexo Juiz de Fora. No entanto,
deve-se ter em conta que um cinturão de empurrões envol-
vendo rochas do grupo Andreiândia, componentes da
província geotectõnka Tocantins, de idade proterozóica
média tardia (ciclo tectonotennal Uruaçuano) sobrepôs-
se, por cavalgamento, a seqüência do referido complexo,
na região. Tal cavalgamento, com subseqüente espes-
samento crustal, pode ser o responsável pela mobilização
de material subcrustal e refusão das rochas
e sua tntermistura

idade mista. Por outro lado, a estação CP-30 refere-se a um
enderbito, microscopicamente mostrando os efeitos ini-
ciais de Trtrmnrtamexrfint*ãe% nu f^fif$ anfibofitO IB^dio

forte, mas não tão intensa quanto nas amostras da estação
CP-360. Cabe ressaltar que essa rocha está em dãro
desequilíbrio ambiental com a fades em que se encontra,
pois ao mesmo tempo cm que sua mineralogia se hidrata,
ela cede CO2 para as encaixantts. Esse processo é típico
de intrusão diapírica granulítka (Weber & Behr, 1983). Na
situação de troca de fluidos, é mais que provável que o
sistema Rb/Sr tenha sido aberto, o que vem a ser reforçado
pelo fato de que a razão inicial (RI) Sr^/Sr86 (figura
II.62c), construída com quatro pontos analíticos obtidos a
partir de amostras da estação CP-30, é relativamente
elevada: RI = 0,7093. Aparentemente, essas rochas
sofreram influência do front de nappes uruaçuanas e foram
aquecidas, pelo menos, no evento tectonotermal
Brasiliano. Assim, a idade isocrônica obtida de 644 a ±
14mjL, refere-se à idade de retrabalhamento térmico de
material crustal tn3*f antigo* Transamazõnico (?) a Jcquié

As rochas que compõem a suíte metamórfica São Bento
dos Torres foram datadas através da isocrona construída
com os resultados analíticos de amostras da estação HV-
70, de granito a microclina com restitos de piroxênio-
diorito (HV-70S). Tais amostras, i exceção da ultima,
compõem a isocrona de 2684 a ± UOma. (figura U.62d).
O ponto analítico do piroxénio-diorito situa-se acima do
traçado dessa isocrona. Esse fato, adicionado ao ano valor
da razão inicial (RI * 0,7139), evidencia que a idade
conseguida refere-se à idade de retrabalhamento de
material com vida crustal mais antiga, possivelmente do
Arqueano Inferior - a idade convencional do pirotónio -
dinrito e o diagrama de evolução do Sr (figuralU3) apon-
tam uma idade de 3300m.a. para a diferenciação do
protólito.

Em rochas da infra-estrutura da faixa de dobramentos
alto Rio Grande (figura II.6.21), foi analisado,
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0,4 1.2

.Os

p n • MQOO «m tomo d» Jub d» Fom. OB <
cotpido» i n Cwtteni el *• (WW>. Orawtei pwilMltoi (»);

chwnoquHM O - Meto»» b - M m m m * CP-a» ( M M Uma
Ouvia): miomaSto * rachas dMnwquMow do oompiwo J w &

Fan. a norta d> SanH Bfct* do M Vtad M e -
Moiamamo CP-30 (Mha Uma D t ^ ) :

Juiz da Fofa, anofdaalada Sanla
faócfena d - A!»:i{jnwntt HV-70 (ferfha BerfcacsnaV gntn t̂o a
irociDcliBa cow fnaoaandaMada hyanaVwO'dioiiittida ̂ ufta

matamóffica Sto Ban» dos Tonaa (+). Foram também lançados
pantos da CoRlani at aL (1973) - O-

geocronologicamente, tm gnaisse de composição
muito laminado, com f""H*^nn tcmm

bbstomflomtica, sem nenhum vestígio local de magmatis-
mo põs-defonnadonaL Foi tomada em pedreira situada
5km a leste ds São Vicente de Minas, na estrada ps»
Andrelândia (a oeste das folhas mapeadas no Projeto Bar-
bacena). Essas rcrh«,«imiricradasconio pertencentes ao
complexo Mantiqueira, forneceram uma isócrooa (figuia
IL6.4a) com 235CtaA e razão inicia! Sr^/Sr*6 bam, ESSA

idade é considerada mista, talvez devido à
reomogeneização parcial do sistema Rb/Sr, mas mp&ca
rocha «"»« antiga afetada por eventos tennotcctômcos

Ainda no âmbito do complexo Mantiqueira, efetuou-se
uma amostragem em pedreira, na cidade de Santos
Dumont, onde se expõe uma razoável variedade fitologica
devida à presença de tipos neoformados e de outros preser-
vados dos processos anatéticos. Isso ficou patente na
dispersão dos pontos anaHHcos no diagrama da figura
IL6.4b, que, no entanto, foi interpretado tentativamente.
Utilizando-se os pontos HV-75D, H e M, obteve-se,
precariamente, um alinhamento com a reta isocrõnica de
2200nLa^ e, se a eles acrescentarem-se os pontos HV-75L
e O, obtém-se um aHnhammto com a reta isocrõnica de
680nuL Uma interpretação provável para esses fatos é
aquela que twfKit —»* ff<wftg|fiif "atãff incompleta do
sistema do estrôncio no ciclo tectonotermal
Transamazõnico (ver: ponto HV-75Q2, um süimaaita-
granada-biotíta-xísto), tahez precocemente, á coSsão, e
uma abertura térmica do sistema no rido Brasiliano.

Umas poucas determinações Rb/Sr foram efetuadas em
rochas da infra-cstrunira da região a leste do Quadrilátero
Ferrifero, a N e NE de Mariana. Os resultados destas
anaiwf estão síotetizados na tabela D.6.1. A ploiagem dos
resultados no diagrama isocrõnico de referenda da figura
UJ6S mostra dois alinhamentos precários de três pontos,
ambos usando como íntersecção das ordenadas o resultado
anaitftf̂ i (jg um anfihniífft. Apesar fffwa precariedade, os
dois alinhamentos sugerem dois períodos de atividade
tennotectômca que atingiram as rochas do núcleo granito-
greensione da província geotectõnka São Francisco (figura

\
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n.6.1): os eventos Jequié, do Arqneano Superior, e
Transamazônico, do final do Proterozówo Inferior.

No âmbito deste projeto, o complexo Ressaqamha foi
relativamente bem estudado geocroaologicamente. Foram

as cinco isocronas qne estão representadas na
fignra HÜA A isocrona da figura üjòioa foi construída com
amostras de ff*1"^"^ frawft^ft. — it*t ou

, coletados próximo à cidade de Lamm, na fòma
Rio Espera; mostra om fraco aünhamcnto dos pontos
tcgundomnaisocroaa de 2S50m.a,nn*nzando como apoio
o valor mecuopara a Terra (Bulk Earth) das relações RbJSr.
Tal situação inq&aretiabalhamento de aosta nua ant^a
durante o rido tectonoterotal Transamazõmco, dcse*
qoihtrandototamvaitfosistcmaRb/Sr.Em contrapartida,
as rochas das pedreiras Lebourg (próximo a Ressaqumha)
eCampoGde (a sudoeste de Barbaceoa), onde os processos
de refusao crestai foram minto mais intensos e as estruturas

plezo Mantiqueira e está mais deformado.
r*íMT?p?r '^r wT*""'*̂  esse estudo, oisamzou-se usa isAntwt*
de referência com os pontos anamicas das amostm 150,
152el53óeCòrdametaL(1973Xo^coafirmoaasidaòes
(figura I IA Íe) .

Determinações radiométricas (tabela HA2), efetnadai
eis mo porMachadoRlhoetaL^dLXpermitiraaaacoafBcçio

qoe geraram boas ts6cronas transamazonícas (figuras
HS£b e IL&oc, respectívamente) com idades variando em
torno de 2000nuL A isocrona da pedreira Franco (a
sudeste de Barbacena) apreseuou idade em torno de
UOOBLa. (figura U£j6d), sjgaíficaúvamente mais nova que
at anteriores. Todas essas isocronas apresentam razoes
STVSr16 midaú (RI) muito altas (0,70848, 0,71568 e
0,71217), corroborando a importincía da regeneração
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Fio. IL6J-ti6cronai%/Srd«ratefência para a ragito «teclada
Mariana, « n rocha» oomladonávaia ao* gmnMMdM do complexo

Santo Antfifuo do PfcipttinQa.

de uma isócrooa para as rachas de Ponte Nova (suíte
mctamórfka São Sebastião do Soberbo) que produziram
ytn alinhamento com 2l60nLa. (figura ü.6.7) e razão iivc***
Sr^/Sr86 de 0,715, muito alta para rochas tão antigas. Isso
conduziu a se considerar a possibilidade de que o material
datado tenha sido originado a partir de litótipos mais an-
tigos. Em apoio a essa hipótese de trabalho, tem-se o
gnaisse granulitíco que originou a amostra 1811A, coletada
ao norte de Rio Casca, possivelmente no âmbito do com-
plexo Juiz de Fora, bem como as amostras de composição
enderbíüca da pedreira de Abre Campo, que, no diagrama
isocrônico, situam-se claramente acima da isócrona de
2160nuL, enquanto duas amostras an̂ K̂ »<a< do neossoma
rosado da mesma pedreira representam a entrada de
material mais jovem, pois seus pontos analíticos situam-se
abaixo da citada isócrona.

A análise desse quadro geocronológico aponta para a
existência de rochas de vida crustal mais antiga, retraba-
lhadai, sucessivamente, pelos eventos tectonotermais dos
ciclos Jequié (2600 a 2400nLa.) e Transamarônico (2200 a
iflOOou.).
. As ísócronas apresentadas mostram o predomínio de
í̂ pffff tran^Tpn-T^nî ^ para as rochas granitóides dos
complexos Ressaquinha e Mantiqueira, com razões iniciais
muito elevadas. Essa constatação sugere que a intensa
deformação devida ao movimento de massa, em regime de
dsalhamento ductíl, que formou o cinturão de empurrões
Mantiqueira, durante o coroamento da colisão entre as
massas continentais das províncias geotectônicas Manti-
queira e São Francisco, ocorreu, de fato, no ciclo

Essas rochas representam a infra-estrutura modificada
do megacráton arqueano constituído, essencialmente, na-
quele momento da evolução da Terra: o ciclo tectonoter-
mal Jequié. O protólito dessa crosta deve ter tido

composição tonalito-trondhjemito-granodiorítica, in-
jetado por diques e soleiras de rochas básicas c
ultrabásicas, i s quais os movimentos tangenciais
posteriores conferiram o bandamento composirional que
a unidade exibe, e lembrando, pela descrição da biblio-
grafia, asuítegnáissicabimodaldo^ciení Gneiss Complex
da Swazüândia (Jackson. 1984).

Uma parte dessa crosta antiga, a província gcotcctònica
São Francisco, foi o locus infra-estrutura) sobre o qual
desenvolveram-se as seqüências supracrustais arqueanas,
incluindo as pilhas metavulcânicas tipo grtenstoru-belts
(complexo Barbacena, supergrupo Rio das Velhas, com-
plexo Santo Antônio do Pirapetmga) e no qual foram in-
jetados batolitos diferenciados, parcialmente anatéticos,
tonaüto-granodiorito-graníticos (complexo Ressaquinha,
tonalito-trondhjemito Serra do Carmo, granodiorito-
granito Pinheirinho).

O espessamento da crosta, acompanhado pelo alto grau
geotérmico arqueano, provocou, em profundidades
compatíveis, metamorfismo de alto grau, com geração de
granulitos na crosta inferior e refusáo,.com formação de
batolitos, no limite entre a crosta inferior e a intermediária
(Sfura 0.6.8a).

Esse processo estático é modificado, em beneficio da
formação de granulitos e fundidos, pelo início do rif-
teamento ensiálico que fragmentou o cráton arqueano su-
perior e deve ter ocorrido durante o ciclo tectonotermal
Jequié (fig. 0.6.8a). Esse processo de rifteameato teve seu
máximo no início do Eoproterozóicc, constituindo o locus
das faixas de dobramentos do Proterozóico Inferior.
Acompanhando o rifteamcnto da litosfera continental,
ocorreu a ascensão da astenosfera quente. Esses fatores
incrementaram o metamorfismo de alto grau, que estava
tendo lugar na crosta inferior sob deformação extensional
(figuras U.6£ã e 0.6.8b). Tal processo acomoda a geração
extensiva de metamorfitos de fades granulito e magmaütos
calcialcalinos a peralcalinos durante a constituição e
preenchimento da bacia (Weber &. Behr, 1983).

A subducção de grande volume de manto litosférico
(=SIMA) dentro da astenosfera pode vir a requerer uou
transferência compensatória de volume equivalente de
material astenosférico para a base da crosta inferior; isso
vem provocar aumento de temperatura, maior prcuào e,
decorrentemente, a formação de fundidos graaíticos,
granulitização e início do processo compressivo de
fechamento do rift ensiálico arqueano superior/
proterozóico inferior.

Cabe aqui ressaltar que, devido is propriedades
reológicas da» rochas da fades granulito, estas formam
uma camada de alta resistência interna na crosta inferior,
a qual, quando do encurtamento crustal posterior, tende a
formar dobras em grande escala, que encurvam a crosta
sobrejacente e se desenvolvem até formarem uma
estruturação imbricada de cunhas de empurrai, típicas das
nappes de rochas de fades granulito (Weber St Behr, up.
cit.) (figura II.6.9). O desequilíbrio termodinâmico

*



Tafcelt U.6.2 - Oeteriinacib tb/Sr n tocta da S#ra-Estr«t«ra - tori* Total

N. CIM>O I Rock» I Unidade I Rb(tst) I Sr(tot) I Rb87/Sr86 I Erro I Rr87/Sr86 I Erro I Idade/Iso ( i . a . ) I RI I Ref. I Observações

2832A
28328
28338

28330

«T-2F
AUP-W
ART-2A
MT-20
AVP-13
AVP-14

WP-31
AVP-33
M»-27

m-\i
AVP-«5»
AN0-1A

AN0-1C

*¥»-«•
AVP-M9
AUP-»37
AUP-M2
AVP-M3

Í1.Í5.81/6F
•!.»5.»1/6A
01-181
•1.15.81/5

bt-ytaisse
bt-jnaisse
bt-gnaisse
bt-gnaisse

ci-ora-bt-gnaisse
ci-ya-bt-gnaisse
ci-gra-bt-gnaisse
ci-gra-bt-gnaisse
ci-gra-bt-9naisse

ci-gra-bt-9naisse
ci-9ra-bt-jnaisse
ci-9ra-bt-9naisse
ci-^ra-bt-gnaisse

ea-gra-bt-gnaisse
ea-9ra-bt-gnaisse
ea-^ra-bt-gnaisse
ea-9r»-bt-gn»tsse
ea-9r»-bt-9naisse

«-• j ra-bt -x isto
ea-9'a-bl-xisto
e?-9ra-bt-xisto
ea-9ra-bt-«isto
ea-sra-bt-xisto

ea-gra-bt-xisto
ea-§ra-bt-xisto
ea-jra-bt-xisto
ea-9ra-bt-xisto

Piss
Piss
Piss
Piss

PNas
PHas
PNas
Plbs
PMas
PNas

PNas
PNas
PNas
PNas

PNai
PKai
PNai
•H»i

PNai

PNai
PKai
PHai
PHai
PNai

PNa
PNa
PNa
PNa

37.5
94.4
44.0
41.7

36.3
125.2
89.7

1M.5
177.5
176.3

184.8
262,1
196.»
232.8

73,9
78,6

141,7
?t.4

133,6

66.9
9»,3
76,7
92.4

142,4

1N.6
115,2
151.5
146,6

112.5
24#,»
218,4
164,6

255.3
277.3
161,1
185.3
291,2
278,4

212.7
159,7
186,1
153.8

231.6
221,8
231.2
186,2
96,6

IN.»
211,6
184,*
193.9
117.5

313.9
251.7
214,5
82,7

2.48
1.14
•.59
•,72

•,98
1,311
1.62
1,67
1,777
1.844

2.65«
4,779
2,t63
4.411

• , 9 2
1,127
1.78
1,4111
4,t2

•.932
1,242
1,»8
1.381

3.53*

•.93
1,33
2.W
5.17

•••7
• • • 3
• . •2
• • • 1

• . • 3
• • • 3 7
• , • 5
• . • 5
• , « 5 t
1.152

• , • 7 5
• ,134
• ,«86
• .124

«,03
• ,«29
• . » 5
M4ê
• , l t

• ,924
• , • 1 5
• , • 3 4
• • • 3 9
•.•99

«.•3
• • • 4
«.«6
• , 1 5

•,7529
•.75ff4
•.7339
•.7385

•.7349
•,74141
•.7442
•,7454
•.74632
«.74636

1,75264
•,77348
•.75745
•,77781

•,7134
•.71687
•.7261
•.72715
•,7629

f,71475
•,71748
•,71732
•.71922
4,74541

•.7341
4,7394
•,7495
I.7M7

»,HM
••Nil
•,N12
•,M«9

•.MM
t.WIU
«.Nil
«.Nil
•.«««42
•,Mf29

4.44426
§,«•451
»,44314
A Éàtiâ
W| Iffif

4,6417

• ,«M74
8.M15
• . • M 7 4
•,M17

e.»Mi9
•••N29
•,••«27
• ,MN8
«,44414

•.••14
4.H15
•,«•18
•,N14

216» 1
216« 4
216* I
2164 (

942 */-72 (
942 * / - 7 2 <
942 V-72 1
942 *M2 1
942 +Z-72 i
942 */-72 1

1H6 +Z-84 1
1W6 +/-84 {
1M6 */-84 I
1»M +/-84 1

1098 V-6* <
1096 * / - 6 4 i
1*98 +/-A« (
14)98 * / -64 (
14)98 +/-6« (

81.3 V - 3 2 <
813 +/-32 «
813 V-32 <
813 »/-32 I
813 +/-32 i

775 * / - 4 » t
775 +/-4» 4
775 * / - 4 » 1
775 * / - 4 » 1

•.715
Í.715
Í.715
1.715

1.7222
1.7222
1,7222
»,72?2
•,7222
>,7222

l,714«4
I.714Í4
),714«4
1.71404

),7tW
1,74167
>,7»t67
1,74167
», 70(67

».7»347
I.7M17
I.70347
.70347
.78347

,72434
,72434
,72434
,72434

1
1
1
I

2
2
2
2
2
?

2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2

gnaisse da resiSo
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região a oeste de
Nadre de Deus de
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- Referências: (D Machado FiUo et a i . (1983); (2) Padillia I Vasconcellos, in: Baltaar et ai . (1988).
- Rochas ver Apêndice II .
- PIss. Suite MtaMrfica São Sebastião do Soberboi PNa: Grwo Andrelândia Indiviio;

PNas Grupo Andrelândia Sweriori PNai: Grupo Andrelândia Inferior.
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Rv- ite.« - Ftopteaentacao esquen^ática da formação do rift ensialico aiqueano supftitor prot»roi61co interior e conseqüente colisão continental.
A - hicio da distentao o adelgaçamento da crosta acima do centro de dispersão (pluma Qeotermica p. ex.): desenvolvimento de falhas listricas na

crosta superior o, talvez, vulcanismo inicial basaWoo (7). B - Formação de estreita bacia ocefinlca sobro a crosta adelgaçada. A crosta superior
distende-se pelo movimento das talhas Ustrlcas. as quais mudam em profundidade (ccosta intermediária o interior) para zonas do clsalhamento de

baixo ângulo com sentido normal de deslocamento. As elipses «fflnUDP mostram a deformação nesse modelo. C - Formação de uma zona de
subducçto tipo A, com deslocamento do manto Ittosférico da crosta Inferior, constituindo uma zona do alta detormaçao nesta; secclonsmento do

manto Irtosferlco e mergulho de um dos lados na 'astonoaiera* e sob a lltosfera do outro bloco. 0 - Compressão lltosiérlca subseqüente, com
estabelecimento do uma célula do convoeçao fronteira à placa de manto lltostertco subductada, produzindo espessamento crustal pela reversão do

movimento ao longo das tonas de ctsatnamento de baixo angulo; afluência de material astenosieiioo na base da crosta; formação de grandt *
dobras dispfricas de rochas do fades granulito. Obs.: a) esse modelo foi estabelecido a partir de Park (1901) o Wober & Behr (1983). b) as escalas

dos nivela crustats verticais de A, B e C estão multo exageradas em retaçlo a D.
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proveniente da estruturação da crosta, nessa hipótese de
Uabalho, pode ser avaliado através de seus efeitos, os quais
na área em estudo podem ser verificados a leste de Santa
Bárbara do Monte Verde, onde ocorre um corpo de rochas
charnoqudicas, mais ou menos circunscrito, circundado de
gnaisses aluminosos com corpos máficos, cuja aureóla cx-
terna entuuna-»c anfíb^2l£izaJa. com irsdicsn de
mineralização aurífera associada, refletindo a migração de
fluidos causada pelo desequilíbrio retrocitado.

6 J O Proterozóico Inferior o desenvolvimento do
cinturão móvel Atlântico

Quando do advento do Proterozóico Inferior, o rif-
teamento ensiálico encontrava-se em seu pleno desenvol-
vimento, com a crosta compartimentada e abatida por
falhas lístricas normais e o preenchimento desse mar
reiativamente estreito per pilhas de rochas supracrusiais
vulcânicas (complexo Lambari; parte inferior do grupo
Dom Silvério; as faixas isoladas de metabasitos e
metaultrabasitos ocorrentes na região do Campo das Ver-
tentes; a faixa vulcanussedüacntar de Bem Jesus da Penha-
Jacuí) e as faixas metassedimentares (grupo Maquine,
supergrupo Rio das Velhas Superior, parte do grupo Dom

0RTÓON4ISSE ; - - ' ^ , < £ £ $ * & ' • ; . . -

OHTOGNAISSE

— OOBRA OiâPÍRIC* DE ROCHAS

DE Fa'CIES

Fig. BXS - Dssenvdvrrrrerto de dobra d'spMca «m rocha» da
tides Qranulito, durante o encurtamemo crustal.

Silvério, rochas arcozianas e quartzíticas da região de Fur-
quim-Cláudio Manoel, grupo Ilacolomi; supergrupo
Minas) (fig. n.6.8B).

O adelgaçamento da crosta, o espessamento da pilha de
supracrustais e o movimento divergente in Valito&férico
provocado pela pluma térmica no manto superior devem
ter pro* ' »do o dei? wplamento da crosta inferior do
manto litosférico, gerando, no nível da crosta inferior,
espessas zonas de cisalhamento ductil para compatibilizar
o movimento diferencial causado, no nível do manto
litosférico, pela subducção subcrustal deste na astenosfera,
originando uma zona de subducção tipo A (de Ampferer,
1906; adaptado, com modificações, de Park; (1981) c
Weber & Behr (op. cit.) (figura 11.6.8c).

Weber & Behr (op. cit.) sugerem que, devido à ausência
de cadeia mesoceânka, para equilibrar-se totalmente a
transferência de massa, é nexssário que esse equilíbrio
ocorra em frente ao segmento subduetado, provocando a
já citada ascensão de material astenosférico e o recuo
parcial do segmento de manto litos TCO subduetado.
Aponta, como explicação mais plausível, a formação de
uma célula de convecção forçada, à frente do segmento
subduetado (figura U.<k8d), com base no modelo desenvol-
vido por Andrews & Sleeps (1974).

Este é, possivelmente, o processo que, com a migração
da pluma geotérmica desde o centro de divergência que
provocou a formação do rift até a posição frontal ao seg-
mento do manto litosférico subduetado, originando a
célula de convecção descrita por Andrews & Sleeps (op.
cit.), fornece o mecanismo de frenagem da placa em
subducção e, conseqüentemente, o inicio do movimento
inverso que originará a colisão continental e constituirá o
cinturão de empurrões Mantiqueira; esse ultimo é um
elemento tectônico do cinturão móvel Atlântico (Fyfe &
Leonardos, 1973,1974; Leonardos & Fyfe, 1974), formado
ao Proterozóico Inferior, tendo sua consolidação ocorrido
durante o ciclo tectonotcrmal Transamazônicc (figuras

Confirmando a época dessa inversão tectônica, existem
inúmeras determinações geocronológícas (Teixeira, 1982,
1984,1985; Machado Filho et aL, op. cit.; Baltazar et ai., op.
cit.; Silva et aL, op. cit.) que apontam para o início do ciclo
Transamazônico como o período de máxima
movimentação de massa que completou a soldagem desses
dois segmentos crustais: a província geotectônica Manti-
queira e a província geotectônica São Francisco. A
atividade granítica sintectônica transamazônica, ocorrente
em ambas as províncias, tem idades variando em torno de
2000nta. (figuras II.6.10 e n.6.11). Os granitos mais velhos
(± 2100m.a.) têm composição granodiorítica a tonalítica,
enquanto que aqueles mais jovens, com cerca de 1900 m.a.
(figura n.6.12) têm composição akalina a perakalina.
Padilha & Vasconcellos (in; Baltazar et aL, op- cit. e Silva
et ai., op. cit.) apresentam uma discussão dos resultado*
geocronologicos. Um trabalho visando a estabelecer as
relações entre a composição, idade e posição espacial des-
ses granitos deve ajudar muito no entendimento da
evolução crustal dessa parte do escudo Brasileiro. DclhaJ
et ai. (1969) apresentaram alguns resultados U/Pb para
rochas do complexo Juiz de Fora, os quais indicaram idade
de 2200m.a., considerada idade do metamorfisoio
catazonal.

Além da presença de greenstone-btlts mais ou menos
preservados, comuns na província geotectônica São Fran-
cisco e ausentes, no nível de conhecimento atual, na
província geotectônica Mantiqueira, o que, fundamental-
mente, diferencia as rochas infra-estruturais das duas
províncias geotectônícas, é que a foliação de cisalbarocmc
de baixo ângulo é muito mais intensa nas rochas da
província geotectônica Mantiqueira, onde se desenvolveu

i
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nas condições dos níveis crustais intermediário e inferior,
e menos intensa nas rochas da província geotectõnica Sio
Francisco, onde a mineralogia que a acompanha mostra
ondições termodinââmicas da fácies zisto-verde. Como

reQexo dessa colisão, apareniemente frontal, formou-se o
cinturão de empurrões Mantiqueira e, nofront das nappes,
constituíram-se bacias grauvaquianas frontais (figura
II.6.13), representadas , na área em estudo, pelas
seqficncias metassedimentares do grupo Andrelândia, a
sudoeste, e do grupo Dom Süveno (unidadrs média e
superior) a nordeste, provavelmente em um estilo semel-
hante às foreland basins. A tectônica proterozóica mídia e
superior mascarou profundamente essas relações de caval-
gamento *"w^pn<'rM>":f'%»»»« mesmo »«™ na região a
oeste de Bom Jardim de Minas e entre Arantina e
Andrelândia, encontram-se rochas correladonáveis ao
complexo Mantiqueira sobre rochas do grupo

Nessa mesma ocasião, talvez como efeito
compensatório de tal colisão, iniciou-se a mdrvidualizaçáo
de duas estruturas aulacogêmcas, de direção quase que
exatamente NW-SE, a primeira, e NNW-SSE, a segunda,
formando "m ânsulo próximo a 60* com a T̂ WÜ de colisão
transamazõnica (figura D.6.14). A posição aparente do
front de empurrões nessa figura, no domínio do Espinhaço
meridional, reflete a tectônica proterozóica superior,
muito intensa aí. A primeira, ao sul, evoluiu para conformar
a bacia de sedimentação Andrelândia/Araxá/Canastra,
que compõe a extremidade sudeste da província estrutural
Tocantins, de Almeida et aL (1977), enquanto a segunda,
ao norte, evoluiu para construir o fulcro da sedimentação
Espinhaço. As idzdes das seqüências vulcanossedimen-
tares que ocorrem na base dessas sedimentações apontam
para o inicio do Proterozóico Médio a instalação desses
aulacógenos.

Com o objetivo de ressaltar-um fato de suma
importância, relembra-se que, quando teve início a
sedimentação da seqüência grauvaquiana do grupo
Andrelândia Inferior, deste projeto (formação Cambu-
quira de Baltazar et aL, op. cú., e Silva et aL, op. cií.), os
metamorfismos meso- e catazona! das seqüências ar-
queanas, arqueoproterozóicas inferiores e proterozóicas
inferiores já haviam atingido seu clímax, e a sutura con-
tinental estava sendo obliterada pelo deslocamento do
cinturão de empurrões. Desse modo, a idade proterozóica
média precoce, sugerida para as seqüências grauvaquianas
Andrelândia e Dom Süvério, é justificada, e as idades
proterozóicas médias e superiores, encontradas para as
primeiras (figuras D.6.15 a D.6.18), relacionam-se com o
pico do metamorfismo de fácies anfibolito sin-Dj, que
mascarou profundamente o balanço geoquímico sin-DJ e
reomogeneizou o sistema Rb/Sr dessas rochas. Tais bacias
grauvaquianas evoluíram para uma seqüência pclito-

O.*J VÍS 100 IS3 •» f ' /S ' i*

fíg. ILC.12 - Diagrama itoerdnioo Rb/Sc am rocha total para o
granito "alto Jacarandá" (NW da Emra-Riot da Minas). Fonte:

Padilha & Vasooncellos, in: Baltazar at al. (1988) a Silva at al. (1968).
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psamítica, que extravasou do fulcro principal da
sedimentação para norte, em direção ao cráton do São
Francisco, de Almeida et ai. (1980), estando representado
pela formação São Tome das Letras c pelo gnaisse Brejâo
de Silva et ai. (op. cit.), e para sul e sudeste, sobre as partes
ji csiãü p^ncpLiniza&Li do cinturão de empurrões (grupo
Andrelândia Superior, na folha Lima Duarte). A
sedimentação, extravasada para norte, muda a faciologia
sedimentar ao atingir a zona perícratõnica, com quartzitos
e conglomerados (formação Tiradentes), margas e pelitos
(formação Rio Elvas), pelitos e margas, com lentes de
calcário (formação Prados) e paraconglomerados
polimílicos (formação Carandaí e seqüência de Madre de
Deus), que constituem o grupo São João dei Rei Em
direção NW, deve ter interagido com o início da
sedimentação no aulacógeno. Uma isócrona Rb/Sr, de
referência, foi preparada para filhos grafitosos da região
de Madre de Deus, que representam a transição entre os
grupos Andrelândia e São João dei Rei (figura n.6.19)

( 6 )

( c )

(e)

FÍ0. ll.ê.13 - Esquema do desenvolvimento das grauvaca» do
grupo Andrelândia, em estfe for* land basta. (•} início d*

formação do cinturão d* empurrões Mantiqueira com constituição
d* uma for» land besln, pelo rebaixamento isostttico da zona

frontal ao referido cinturão, formação de leques dettaicos e
turbidítos (srauvacas Mcas e feidspéticas?). (b, e, d)

Prosseguimenio da superposição de escamas de empurrão do
cinturão mantiqueira. soerguimento parcial de parte da
sedimentação da lore land besln com seu dobramento;

individualiza-se um deslocamento basal (sole trust) próximo à
Interface cobertura-embasa/nen»; nessa fase pode haver vários
pulsos de soerguímento-erosao-redeposiçâo. (#) Erosão da parte
«oerguida da cordilheira formada e afloramento a» infra-estrutura

da tore land baaln entre as nappes Mantiqueira e as nappes
Andniandia Inferior.

M O Proteroriko Médio e Superior: a faixa de
dobnuncntos alto Rio Grande

A faixa de dobramentos alto Rio Grande, como aqui é
concebida, localiza-se marginalmente ao sul da província
gcotectôaica SâoFrandsro (fijrura 11.6.20); MI? form» atua!
é a de um trapézio com direção-geral WSW-ENE, desde a
bacia do Paraná, a oeste, até a região entre Caranafba-Bar-
bacena-Juiz de Fora, em uma extensão afíorante de,
aproximadamente, 350km. A base maior desse trapézio
encontra-se a oeste, possivelmente entre Jundiaí (SP), ao
suL e Monte Santo (MG), ao norte, com aproximadamente
220km (figura IL&21). Nesse trecho, engloba a região do
platõ de Poços de Caldas e as fitologias dos complexos
granüicos e granulíticos do maciço de Guaxupé. A leste
termina irregularmente, em faixas balizadas por falhas tar-
dias envolvendo rochas granfticas e pwXo-peenstone do
complexo Barbacena. granitõides do complexo Manti-
queira e granuliticas do complexo Juiz de Fora, em uma
largura média de lOkm. Perfaz, assim, uma área da ordem
de 60.000km2.

Seu limite sul coincide, grosseiramente, com a zona de
cisalhamento serra da Mantiqueira ou São Paulo e, a norte,
com a zona de malhamento Campo do Meio (Cavalcante
et ai, 1977, 1979). Sua forma atual deriva dos últimos
eventos deformacionais que a atingiram^ possivelmente de
idade biasiliana precoce.

Padflha & Vasconcellos (in; Suva et aL, op. cit. e Bal-
tazar et ai-, op. cit.) apresentaram uma hipótese de
evolução crustal para a região sudeste mineira, a qual
corroborou-se com os presentes estudos. A esse
modclamcnto acrescentam-se três elementos que supõem-
se diagnósticos:

a) a faixa de dobramentos alto Rio Grande representa a
extremidade sul da província estrutural Tocantins (Al-
meida et aL, 1977), com a qual tem em comum a simetria
dos esforços deformantes;

b) consolidou-se a compreensão de que as grauvacas
basais e sedimentos peiilopsanuticos correlate.»
constituíram-se como sedimentação frontal ao cinturão de
empurrões Mantiqueira, formado quando da colisão con-
tinental transamazonica, em vários pulsos de soerguimen-

c) é possível que a região ao norte de Andrelândia se
posicione, hoje, sobre uma pretérita junção tríplice com um
ramo rift (aulacógeno?), de direção NW, constituindo a
extremidade sudeste do aulacógeno Andrelândía-Araxá-
Canastra; o outro ramo, de sudoeste, conforma-se, pos-
sivelmente, como falhas transformantes (sistema Ouro
Fino) ou transcorrentes com bacias puü-apon
(sedimentação do grupo Itapíra); e o ramo de ENE ate
NNE sendo constituído pelo cinturão de empurrões Man-
tiqueira, que registra a colisão continental transaoazôoica
e é acompanhado de bacias frontais transpressionaís
(grupos Andrelândia, São João dei Rei c Dom Síhério),
desenvolvidas em rampas oblíquas.
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Sr 86

0.775

0.750

0.725

0,7-

K)âOE--l 0064 í 84.4».o
H I : 0,71404* 0,00385

'AVP-025

""AVP-031

-027
P-033

líJH
Sr 86

0,760

0,730

1,0 2.0 3,0 4,0 5.0

R»87/Sr86

0.7

IOA0£:77S.V4O,4aa
• « I : 0,724J410.00123

1)1-181
»01 05 81/64

'Ò105 81/6F

01058..?

1,0 2,0 S.0 4.0 5.0

RS87/J' St

Rg. IL6.17 - Isocrona Hb/Sr d« refarênãa para os Rg. IL6.18 - Isócrona «3/Sr át rafarancia para o»
tstauralita^ianrU-silimante^ranada-biotita-MStos faWspâticos cianita-tttaurolita-granada-btotita-Kistos da Santana da GaramMu
dos arradores da Andrslftndia - formação Cambuquira - grupo - formação Cambuquira - grupo AndraMndia

Andrsllndia.

S> B7
Sr «6

0,750

0,740

0,720

0.7-.

OAOCt 1048,6160.4 m.«
«I* 0.7016710,00132

«VP- 0 4 5 o / ^ j t H 0 . j 4

^í^ívPOSO

^/"•«•o-ie

J*' *NO-1C

!

0,8 1.» 2,« 4.0

«» 8 f i %< 86

Flg. 11.6.19 - isócrona flb/Sf de referência para os
(p/arrta)-biotru-xiitot da região a sudoeste de Madre de Deus
de Minas/sequencia de Madre de Deus de Minas/grupo Sao

João dei Rei
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o loo aoo ice

Flo. IL&20 - Bemerrtos ttctónico» ds região lest* brasileira
(modificado de Almeida at al., 1976). 1-Areas

pre-transamazonicas • transamazenicas neo-diferenciades:
complexo Caraiba (I), grupo Jacobina (H), complexo Jaquié (BI),

Quadrilátero Ferrffero (IV). 2 - Faixa d* dobramemos alto Ho
Grand* • maciço Guaxupé (V). 3 - Faixa Espinhaço • coberturas

relacionadas na chapada Diamantina (VI). 4 - Areas
transamazonicas tojuveneacidai duranta o cicto Brasiliano. 5 -

UhidadM braslana*: faixa da dobramentos Brasflia (VH), ragilo da
dobramentoe Nordeste ^/m). taixa da dobramarrtos Sergipana (K),

faixa d* dobramarrtoa Araçuaí pQ. 6 - Coberturas sedimentares
corrMativas ao cicto Brasiliano: grupo Bambuf na bacia do Sto

Funde» po), SaStre-Jecaré po) • Ho Pardo (HB). 7 - Coberturas
aedinienlires tenerozoicaa. 8~ raftisjnontoe maiores. 9 * Urnitsde
eraton; setas indicam vergenefa. 10 - Area do projeto Barbaesna.

Fwa farm ét dtibf amfflfou tf tn conto faTaf*rrfaíni básica
seu pofiddismo e o envolvimento, em seus vários eventos

tanto ifa« s f f l f f i ^a f supracrustais
próprias da f**** bem como de seu embasamento. Como
anteriormente sugerido, a idade provável de sua
mdníduafização deve ter sido no limite entre o Proterozóíco
Inferior e o Médio, no final do ciclo tectonotermal
fyjUPtájmjyrAfiíra jfndo Que o maior pico de metamorfismo
ocorreu <hiratlt'* o ciclo twtfMMrtf""»! Uruiçuano e no final
da segunda fase de deformação (Hcübron, 1983,1985) da

Aparentemente, durante o ciclo Brasiliano, a região foi
retomada por dobramento amplo e císalhamcnto dúctil-
rnptil (?) de traaspressão de alto ângulo, acompanhado de

metamorfismo de tádes xisto-verde ao norte, ate, possivd-
mente, aafibolito ao sol da Unha Arantma-lima Duarte, e
anatexia ao sul e sudeste da Gnba Sio Lourenço-Aittrooca-
Liberdade. Sio exemplos dessa anatexia a última
migmatwaçio dos gnaisses de Bocaina de Minas c Pass»
Vinte, e os granodiorítos e grankos de Arantina, liber-
dade, Carvalhos e Seritinga. A figura U.622 mostra uma
tentativa de síntese visual desses eventos, relativamente a
supra-estrutura.

Assumindo a possível disposição original de deposição, no
ramo aulacogcnico, como NW-SE, reconheceram-se as
seguintes divisões litoambientais nnwa faha de dobnwnrotos-

a) zona pericratõnka norte e noroeste (fades psamito-
pelito-carbonatada):

- supra-estrutura: grupo São João dei Rei (formações
Tiradentes, Carandá^ Rio Ehas e Prados);

- infra-estrutura: complexos Barbacena, Matola, Man-
tiqueira e Ressaquinha;

b) zona pericratõnica sudeste (fides psamfiica):
- supra-estrutura: grupo Andrelãndia Inferior e Supe-

rior (formação Cambuquira e qvartzitos como os da serra
de Ibittpoca, respectivamente);

- infra-estrutura: complexos Mantiqueira, Juiz de Fora
eParafbadoSuI;

c) zona central grauvaquiana:
- supra-estrutura: grupo Andrelãndia (formações Cam-

boquira e São Tome das Letras, gnaisse Brejâo) e complexo
Lamban;

- infra-estrutura: complexos Mantiqueira, Juiz de Fora
e Amparo (?);

d) zona marginal ao platô de Poços de Caldas:
- supra-estrutura: grupo Andrelãndia (formações

Cambuquira e São Tome das Letras), complexo Lamban e
grupo llapira no estado de São Pauto;

- infra-estrutura: complexos Amparo, Silvianópolis,
Vargmha-Guaxnpé e Paraisópolis;

e) zona da granitogénese brasiliana:
- essa zona contém os batólitos sin- e tarditranscorren-

tes do grupo Pinhal (Wernick & Penarva, 1978), ao norte,
e granitóides tipo Momngaba e Socorro, ao sul da zona de
ctsalbamento Ouro Fino. Essa granitogénese envolve
anatexia de parte da infra-estrutura granulítica e
granodiorito-tonalíüca da faixa de dobramentos.

A partir dessas conceituaçóes, e com base nos dados de
campo, bem como na análise da bibliografia geológica
disponível para a área em apreço, justifica-se t
índivídualízaçáo das unidades geotectõnicas conforme
apresentadas a seguir

a) domínio da supra-estrutura da crosta superior
(seqüências supracrustais da faixa de dobramentos alto Rio
Grande - zona metamórfica da fácies xisto-verde);



126 Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

24<

2S1

COBERTURAS FANESOZO'CAS

8 910

6

FAIXA OE 0O8RAME*T0S
ALTO «10 GAAKOE

[ Flg. IL6.21 - Distribuição das unidades pré-cambrianas na região sudeste brasileira. 1 - Complexo Campos Gerais; 2 - Comptexo
Varginha-Guaxupe; 3 - Complexo Sihrianópolis; 4 - Complexo Juiz de Fora; 5 - Complexo Costeiro; 6 - Grupo Amparo; 7 - Complexo

Paraisopolis; 8 - Grupo São Roque; 9 - Grupo Açungui (inclui complexo Embu e formação Setuva); 10 - Grupos São João dei Rei a
Andrel&ndia; 11 - Folha São Goncalo do Sapucaí; 12 - Folha HeRodora; 13 - Projeto Barbaoena. Obs.: o grupo Amparo foi, em sua maior

parte, considerado como ifentioo ao complexo Silvianópolis, e o restante como complexo Lambari e grupo Andrelandia. Fonte:
modificado de Saolopia do Brasil. DNPM, 1984.

ssw
NNE

8 I * -FACiCS -FACHS X ISTO- VEW0E

-FAIXA MÓVEL PERICRATÓNICA

8O*0â DO CHAroft-

• SATOl. ITOS

7 ^ \0ESCO(ÍFt)RMlOAOE'

i'ÕK»ttn,t»t ê Cr«*,l«t 0t

EMBASAMENTO ARQUEANO / PROTEROZÓlCO INFERIOR

FJg. XÍÂ22, - Conoepçlo livre da correlação ttctonostratígrafica entre as unidades da faixa de dobrtmentos arto RJO Grande Fonte:
modificado daPacjijna & Vasoonceflos, in: Baltazar et ai. (1968) e Silva et ai. (1966).



b) dom&tio da supra-estrurura da crosta intennediária
(seqüências supracnistab da faixa de dobramentos aho Rio
Grande - soma metamórfica de fáaes anfibolito);

c) domínio da infra-estrutura da crosta intermediária
(seqüências da infra-estrutura da faixa de dobramentos
alto Rio Grande);

d) domínio das seqüências da crosta inferior (rochas da
fácies granulito, mais ou menos migmatizadas, da infra-
estrutura da faixa de dobramentos alto Rio Grande).

Com o objetivo de estabelecer o quadro geocronológico
das lüidades da supra-estrutura da faixa de dobramentos
alto Rio Grande, utilizaram-se informações de: Padilha
(1984), Heflbron et ai. (inédito ), Hcflbron (1984), Maciel
& Gonçalves (dados inéditos utilizados com permissão dos
autores), a partir das quais foram elaboradas cinco
isocronas, somando 37 determinações Rb/Sr, além de cinco
determinações isoladas e com 12 determinações K/Ar em
fases minerais e rocha total (tabelas Uf>2 e D.63).

Essas isócronas foram localizadas estrategicamente, de
modo a abranger várias fitcJogias do grupo Andrelándia,
bem como representar uma área considerável deste.
Situam-se na folha Andrelándia, 1:100.000, a oeste da folha
Lima Duarte (Sirva et aL, 1988), como explicitado a seguir

a) região de Arantina: nessa região, situada na zona da
sflimanita, em coexistência com a àanita, foram elaboradas
duas isócronas:

- pedreira da saída sul de Arantina, a 2km da cidade; aí
as rochas SãO granaHa-rianita-<íKmantfa.frinfitai-gnaisQ»<_
com remobilizados quartzofeldspáticos importantes
segundo a foliaçãc e coitadas por diques de aplitos (AVP-
016) (pontos AVP-006, AVP-013, AVP-014, ART-2A,
ART-2D, ART-2F da figura n AIS);

- túnel da ferrovia do Aço, na região do córrego dos
Cordeiros, ± 5km a ESE de Arantina; as rochas
amostradas foram
quartzoxistos muito transpostos, com raras vênulas
remobilizadas de quartzo + feldspato (pontos AVP-02S,
AVP-027, AVrMBl e AVP-033) (figura n.6.16);

b) região de Andrelándia: situada 20km a nor-noroeste
de Arantina, suas rochas estão na fades metamórfica an-
fibolito, com a coexistência de estaufoüfa e áanita. Inicial'
mente, testou-se estabelecer uma isócrona em um único
afloramento do estaurolita-cianita-granada-biotita-
plagioclásio-xisto, rocha típica do grupo Andrelándia, mas
não houve dispersão suficiente para tentar-se uma isócrona
confiável. Então optou-se por coletar amostras em pontos
mais separados, porém com continuidade física (raio de 3
km), de modo a conseguir-se a dispersão. Conseguiu-se
assim uma boa isócrona de referência (pontos AVP-045,
AVP-050, ANIMA, AND-1C e AND-1E) (figura D.6.17);

c) região de Santana do Garambéa situada 25km a
nordeste da cidade de Xndrelâsdia e 38km a nor-noroeste
de Arantina, suas rochas estío na fácies anfibolito, próximo

à isógrada da ciatnta. As rochas sio danita-estaurofita-
granada- bkxita-xistos feldspárjcos, diferindo daquelas de
Andrelándia apenas pela maior quantidade de quartzo e
muito menor presença de plagiocláao. As amostras foram
coletadas em um mesmo material, mas em um drculo de
aproximadamente 5km de diâmetro. Conseguiu-se assim
uma boa isócrona de referenda (pontos analíticos AVP-
037, AVP-G39, AVP-WO, AVP-042, A \ T CÍ3) (Egura
D.6.18);

d) região de Madre de Deus: situada 29km a nor-
noroeste de Andrelándia e 49km de Arantina, na mesma
direção; as rochas estão na fades anfiboUto, na zona da
estaurolita. As rochas «nal̂ aHa» são estaurolita-granada-
filitos graCtosos da zona de transição entre os grupos
Andrelándia e São João dei Rei e, neste trabalho, são
inclusas na segunda unidade. Também elaborou-se uma
isócrona de referência (figura H6.19) utifizando-se os pon-
tos analíticos 01-05-81/5, Dl-181, 01-05-81/6A e 01-05-
8U6F.

Vários outros pontos foram utilizados como apoio e
encontram-se listados na tabela Ü.6.2. Durante a exposição
do quadro geocronológico, será discutida a sua
importância.

As determinações K/Ar estão listadas na tabela D.6-3.
Como se pode observar, cobrem uma vasta área da região
enfocada, permitindo sua utilização na tentativa de es-
tabelecer o padrão de resfriamento final dessa região.

A tabela 11.63. mostra que, nas rochas da supra-
estrutura, foram realizadas 12 determinações K/Ar em
fases minerais diversas: anfibólio, biotita e moscovita.

Os resultados concentram-se no intervalo de 550 a ±
50nuL e mostram o zoneamento devido ao resfriamento
regional, do mesmo modo que a infra-estrutura retraba-
Hiaria onde as idades mais jovens são tncontT?p$m no sul e
as mais antigas, no norte.

Desses resultados, também abstrai-se uma tendência à
concentração de determinações geocronológicas Rb/Sr
nos intervalos 1050 a ± 50nxa e 800 a ± SOma, enquanto
as determinações K/Ar concentram-se no intervalo 550 a
±50nLa.

As idades obtidas devem ser consideradas idades
mínimas já que normalmente são idades de resfriamento
ou refletem reomogenetzação parcial do sistema Rb/Sr,
relacionadas aos diversos eventos tectonotermais que atin-
giram a região.

Heilbron (1985) demonstrou que existiram dois pulsos
metamórficos regionalmente importantes interessando às
rochas que compõem a supra-estrutura e a infra-estrutura
da faixa de dobrameotos alto Rio Grande, e que tiveram
suas paragêneses metamórficas preservadas.

Associa-se o primeiro, e mais intenso, pulso
metamórfico, cujo registro se mantém, à fase de
deformação D3.0 pico máximo de metamorfísmo ultrapas-
sou temporalmente a época da deformação máxima.
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Tabela II.6.3 - Deterainatão n tKhas tfa lej i io mtre Lavras c Arantia* (MS)

N. Ciapo I tocfca I Hater ial I S I rad (ccSTP/s.it-6) I 1*4» ata I Icarie (Ha) I Erro

SüMA-ESTIUTMA

«T-2C
LAH-23
AND-tC
ART-X-1WA
A8T-2-A

anfibolito
xisto
xisto
gnaisse

01-181
01-68
AVP-té!

A8T-2C
ART-X-1MA
AvT-62
AvT-6«

xisto
xisto
«nrtzito
pesaatito
grancdiorito
anfibolito
jnaisse
anfibolito
anfibolito

biotita
biotita
biotita
biotita
biotita
biotita
aoscovita
aoscovita
aica
aoscovita
anfobólio
anfobólio
anfobólio
anfobólio

6.169
5.924
6,869
6,7t8
7,518
7,416
7.»52
8,632
8,531
8,424
•,946
•,654
•,399
•,657

164.43
165,?
153.3
155.9
172.4
i73,6«
168,4
2*3,2
156,31
194.4*
24,3»

166,3
1»,83
16,52

5,t9

2.65
7.31
1,42
9.17
4.77
4.M
7.85
2,17

1712
11,33
14,92

581

499
517
511
2Í
529
522
419
536
564
S53
59j
554

17

15
15
15
16
16
15
13
16
17
17
18-
16

AIIHMP
MD-X-3C
LAV-1C
HIH-428
HJ-X-3C

gnaisse
tnaisse
jnaisse
anfibolito
sniisse

biotita
l io t i ta
biotita
atif iból io
w'iWlio

INFRA-ESTRUTURA

7.811
5,953
7.M2
•,191
•,9?3

195,25
187,#8
193,9
11,827
34.465

19,48
63,32

4,«2
9.79
9,13

554
946
595

1M6
698

16
56,9
18«
41.3
35,4

Fonte: Padilha I Vasconceüos, in: laltazar et ai. (1988) c Silva et ai. (1988).



Assa, as idades registradas são tanfi-Ds. Esse i
Ssao provocou a fònnaçio de paragEaestt da fáães aa-
DooMo M O e aaatexia parcial, auagmdo a isograda da
conSerka ao sul de Bom Jardim de Minas. Também foi a
responsável pela reomogeneização quase total do
estrondo (Sr) nas seqüências supracrustais e a abertura do
sistema K/Ar das rochas da infra-estrutura.

Desse modo, as isócronas Rb/Sr, cm ioch* total, que
apontam para o intervalo de 1050 a ± 50BUL, datam esse
evento.

A deformação da fase D3 atingiu rochas já transpostas,
mais ou menos miloniticas, devido à intensa fase de
imbricação de escamas de empurrão, em regime de dsa-
Ihamento dúctü heterogêneo, que gerou uma fofiação de
transposição (St), reconhecida como a superfície de
referencia no âmbito da faixa de dobramentos alto Rk>
Grande. Assim, a história deformadooal das rochas da
supra-estrutura iniciou-se cm data anterior a llOOnut,
possivelmente, durante a fase principal do ciclo tectono-
termal Uraaçaaao. Uma forte tentação mineral, paralela
ao eixo X do cfipsotde de deformação, foi desenvolvida.

A simetria das duas pioneiras fases de deformação d»
faixa de dobramentos alto R » Grande é, em geral, seme-
lhante, indicando tratar-se de duas fases de um mesmo
evento tectonotermal, que se sucederam no tempo
(deformação progressiva). Entretanto, em alguns locais,
prinápahnente próximo as extremidades das 1149x0 de
chantage, possivehnente D3, nas folhas lima Duarte e
Barbacena, os estilos das dobras são mmto diferentes e os
eixos podem ser até ortogonais. Esse fato, antes de impor
um hiato entre as fases D3 e Th, devido a aparente db-
simetria das estruturas, demonstra a presença da
deformação por rwalhammto simples, progressiva, haven-
do antes uma traasiaçáo heterogênea provocando uma
aparente rotação no vetor do transporte.

A concentração de idades no intervalo 800 a ± 50nu.
pode ter uma das explicações a seguir

a) a instalação do metamorfismo progressivo de facies
anfibofito se iniciou nas zonas mais internas da faixa de
dobiamentos c progredia temporal e espadalmente, no
tfHwftr rtff jT^iiKOff (pnwfiKww grotfet fluíra* São Fram-
cisco e Mantiqueira soldadas), enfraquecendo suas
condições de P-T; porém, incrementado pelo efeko do
embasamento (mais raso), demorou mais a esfriar, cris-
talizando o sistema Rb/Sr em data mais recente;

M a bnnlanfacán Ao w>tinmffinnn bnsfliano de ftrí^c
xisto-verde, que descrever-se-á a seguir, desequmbrou par-
cialmente o sistema Rb/Sr preexistente, sendo mais impor-
tante esse desequilíbrio naquelas rochas mícáceas,
predispostas à reomogeneização isotópíca em
temperaturas mais baixas, de tal modo que estas são idades
mistas, sem valor absoluto de datação, podendo ser inter-
pretadas â luz de outros conhecimentos.

O s- gundo pulso metamórfico, que aparentemente atin-
giu quase toda a seqüência Btíca da supra-estrutura da
região (idades K/Ar sem padrão de variação definido),

deve ter ocorrido em torno de SS0a±50BLa^<
a concentração das wlwwi K/Ar netie mtervalo.

Associa-se esse pulso metamórfico à fase de
deformação flexural Dj, devendo ser sin- a tanfi-Ds.
Apresenta, em qaase toda região do alto Rio Grande,
paragenesc da facies xisto-verde. Porem, ao sul de Aran-
tina. Bom Jardim de Minas, liberdade, Seritinga e
Ai'iruoca, provocou nvrmattzacio com geração de
metatexitos e diatexkos. O magmatismo que acompanhou
esse evento gerou soletras de aplitos e pegmatkos que
penetram afobação St até a sul da serra de Santo Antõãio
(Andrelãadia) e São Gonçalo do Sapucaf (a oeste) Esses
pegmatkos forneceram idades Rh/Sr convencionais de 668
a ± 20nLa.eosaplkos.603a ± 18m a,enquanto uma idade
K/Ar em biotka do afloramento anterior forneceu a idade

Por ootro lado, no dnníhio do cmniráoáV dobramentos,
os anfioooos de anfibofitos da supra-estrutura mostraram
idades K/Ar cada vez mais jovens ao sentido sat S91BL&,
a sorts de AndreUndia; 558mA, • sul de Aadrelãndia;
550DIA, (um a norte de Araatma. Tomando, como apoio,
um resultado da infra-estrutura da faixa,
coletada ao norte de Madre de Deus de Minas (MD-X-
3C), a idade conseguida é 698oLa., comprobaterio do
zoneamenta A biotka, aessa ukima amostra, forneceu
idade de 946m^, mostrando a difusão irregular do
argôoio. Um anfibolko f?^ ii««««imiH*H ĉ jg Mmdnri, in-
trushro ao complexo Mantiqueira, forneceu idade de
resfriamento do anübófib com 1086HUL (MIN-428). Essas
duas últimas determinações apontam ou para a
reomogeneização do sistema K/Ar no cido Uruaçuano, ou
uma difusão parcial do Ar no rido Brasiliano, das rochas
da infra-estrutura.

As idades isocrõnicas Rb/Sr foram obtidas em rochas
preponderantemente micáceas, devendo refletir idades de
resfriamento das mkas que as compõem, conforme
proposto por Jager (1919, p. 9 e 10).

Assim, julgou-se razoável sugerir que as idades
isocrõnicas obtidas para as rochas essencialmente
quamobiotâicas de Santana do Garambeu e Madre de
Deus de Minas estão próximas da idade de resfriamento
das fases D3 e D4 que, nessa região, deve ter ocorrido em
época posterior as zonas atais internas da faixa de
dobramentos. Além do mais, a fase D5 provocou metamor-
Gsmo da facies xisto-verde, que gerou doriu e sericita, de
mnrfn qm» tak idWnaac A*J™ t » infh+^ri* parrial Ãr*s*

processo, isto é, as idades do intervalo 800 a ± 50nLa. são
motas, pois envolvem relações isotópicas de resfriamento
cristaltzadas nas fases D3 e D4 (1050 a ± 50nLa.) preser-
vadas e relações isotópicas de resfriamento da fase Ds (550
a ± 50nLa,). As isócronas de Andrelândia e Arantina,
provavelmente, representam idades mais aproximadas do
resfriamento das fases Da e D4, apesar de também
mostrarem efeitos de superposição da fase tectonotermal
Ds (cido Brasiliano). Isso deve ocorrer devido à' menor
modificação causada ao sistema Rb/Sr de rochas sub-
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metidas a condições de metamorfismo de médio a alto
grau, onde as paragêneses metamórficas geradas são mais
resistentes a novas modificações induzidas pelo metamor-
fismo de grau baixo superposto.

De qualquer modo, o intervalo sugerido para essas
idades de resfriamento (1050 a ± 50m.a.) deve ser en-
carado como mínimo para a deformação e metamorfismo
inerentes à tase D3.

O resfriamento final do ciclo Brasiliano promoveu o
fechamento dos sistemas Rb/Sr e K/Ar em todas as micas,
finalizando a cratonização da plataforma Brasileira.

Nos eventos tectonotermais definidos pelas
determinações geocronológicas referidas, as rochas cons-
tituintes da faixa de dobramentos alto Rio Grande foram
objeto de deformação progressiva dúctil no ciclo
Uruaçuano (fases D3 e D4) e deformação flexural rúptil-
dúctil no ciclo Brasiliano (fase D5).

Quando do processo distensivo da fase rift, durante o
qual se individualizou o aulacógeno Andrelândia-Araxá-
Canastra (figura n.6.14), houve a intrusão, na seqüência
grauvaquiana frontal ao cinturão de empurrões Manti-
queira, de rochas relacionadas com o magmatismo básico
inicial (anfibolitos e serpentinilos associados à formação
Cambuquira do grupo Andrelândia; faixa máfico-
ultramáfica de Bom Jesus da Penha-Jacuí (?); anfibolitos e
ultrabásicas da serra da Canastra etc; rochas básicas e
ultrabásicas associadas ao complexo Lambari), e a
coalescência da fase regressiva da bacia grauvaquiana,
seqüência pelitopsamítica, com o início da sedimentação
aulacogênica: fanglomcrados, sedimentação Quvilacustre e
deltaica (?). Nessa ocasião, ou cessou o movimento
colisional transamazônico, como parecem indicar as
intrusões tardi- a pós-tectônicas (1900m.a.), ou seus efeitos
sobre as rochas da seqüência grauvaquiana foram mas-
carados pelas deformações do Proterozóico Médio.

Durante essa fase de enchimento da bacia de sedi-
mentação, houve o seu avanço a norte, sedimentando a
seqüência psamopelito-carbonática, do grupo São João dei
Rei, sobre o já então consolidado continente, formado pela
colisão das províncias gcotcctônkas São Francisco e Man-
tiqueira.

A abertura do aulacógeno pode ter provocado um
movimento transcorrente, com formação de bacia pull-
apart, a sudoeste do bloco Vargüiba-Guaxupé, onde se
desenvolveu a seqüência psamopelítica, superior às
grauvacas do grupo Itapira.

Essa sedimentação culmina com o enchimento da bacia
(grupos Canastra e São João dei Rei), que se espessa muito
e avança até a região central de Goiás com características
miogeossinclinais.

A seguir, iniciou-se o processo compressivo que irá fechar
esse novo ciclo tectonossedimentar, constituindo o cinturão
de empurrões Canastra, com imensas nappes supracrustais.

Nessa região, o sentido geral do movimento foi de SSW
para NNE, com variações locais devido à irregularidade
dos blocos crustais envolvidos.

A vergência dessa colisão foi deduzida a partir de
feições estruturais conspicuas, relacionadas com a
transposição e exacerbatiento da eliptíddade do elipsóide
de deformação, determinados pela deformação por cisa-
lhamento dúctil de baixo ângulo, tais como Eneações
minerais e geométricas, cristais com sombras de pressão,
bigmí ides de foliação, tension gashes, bandas S-C.

Ess-: processo originou imensas escamas de empurrão c
dobras recumbentes com flancos inversos transpostos por
adelgaçamento contínuo, gerando intensa foliaçáo de
transposição piano-axial e bandamento compositional
metamórfico, que representam a superfície de referência
regional St+1 e uma paralelização dos contatos Utologjcos
e interformadonais, isto é, So/St+1-

A análise das paragêneses metamórficas, desenvolvidas
pelo metamorfismo de fades anfíbolito médio a alto, pos-
sibilitou a identificação de zonas metamórficas com gradiente
crescente no sentido suL Esse metamorfismo teve seu máximo
durante a etapa tardia da fase de deformação D3.

A morfoiogia dos dobramentos da fase D4 varia, de
acordo com seus posicionamentos na faixa de dobramen-
tos. A norte de Luminárias-Madre de Deus de Min?,vlbçr-
tioga são dobras em joelho, com foliação plano-axial pouco
desenvolvida. Entre tal limite e a linha imaginaria Monse-
nhor Paulo-Serranos-Arantina-Lima Duarte, essas dobras
podem assumir a geometria de dobras similares invertidas
com adelgaçamento do flanco invertido. Nessa situação,
apresentam uma cuvagem de crenulação na zona axial das
dobras. Daí para o sul pode haver transposição SÚ1-D4 do
flanco inverso dessas dobras. Adicionando-sc o aumento
do metamorfismo, que, ao sul dessa última linha, atinge o
ponto mais alto da fades anfibolito(cordierita + silimanita
+ K-feldspato), torna-se difícil, na maior parte dos casos,
separar as duas fases de deformação (D3 e D^desse pacote
biológico, responsáveis pela sua evolução no Proterozóico
Médio/ciclo lectonotermal Uruaçuano.

Com geometria totalmente diversa, pois apresenta
planos axiais variando de NE-SW a N-S, com atitude
próxima à vertical, ocorre a fase de deformação Dj, com
uma possível subfase ou fase associada,quc se manifesta cm
domínios a oeste da área do projeto.

Essa fase termodeformacional, considerada como parte
do ciclo tectonotermal Brasiliano, compreende a
remobilização ensiálica de unidades mais antigas (ves-
tigeossincünal), tendo como resultado o aquecimento
regional e a geração anatética e/ou diapíríca de magmatitos
calcialcalinos e alcalinos intracrustais. O aquecimento
regional foi responsável pela implantação do metamorfis-
mo de grau baixo (xisto-verde) (ardi-Dj sobre as rochas de
fades anfibolito tardi-Da.

Em certas condições especiais de anisotropia crusiaJ,
essa fase de deformação, normalmente responsável pela
formação de amplas dobras flexurais (comprimento de
onda > Skm), origina o realinhamento e aumento de as-
simetria de (ais dobras associados à constituição de zonas
de cisalhamento dúctil-rúptil de alto ângulo, cuja direção



varia de WSW-ENE a SW-NE (DÓ); nesses casos, as dobras
Ds assumes a morfologia de dobras em joelho com eixos
mergulhantes divergentes em relação à zona de
transcorrênda.

A vergência de tais dobras 6 indistinta, e os pegmatitos e
aplitos citados anteriormente são pré-dobramentos
brasilianos.

6.5 Síntese da evolução geológica de parte da região
sudeste do estado de Minas Gerais

Essa síntese representa uma reavaliação mais completa,
devido à aquisição de novos conhecimentos, daquela
apresentada por Padilha & Vasconcelos (in: Silva et aL, op.
cit. e Baltazar et ai., op. cit.).

A infra-estrutura dessa região deve ter-se constituído
durante o Arqueano, com sua consolidação final ocorren-
do no ciclo tectonotermal Jequié (2500 a ± 100m.a.). Essa
crosta arqueana sofreu deformações e metamorfisino in-
tensos durante o ciclo tectonotermal Transamazônico
(2000a±200nLa.).

No final do ciclo Jequié, iniciou-se o processo de rif-
teamento ensiálico que constituiu o fulcro das atividades
tectonotermais do ciclo Transamazônico - o grande
responsável pelo quadro geológico atual da região. Esse
quadro atualístico mostra uma intensa imbricação
tectônica, colocando o nível crustal inferior sobre o
intermediário, e este sobre o nível crustal superior.

Essa imbricação tectônica - o cinturão de empurrões
Mantiqueira - foi constituída na fase principal do ciclo
Transamazônico e marca a colisão de dois blocos crustais: a
província gec ectônica Mantiqueira e a província
geotectônica São Francisco. Essa colisão tem sua existência
suportada pela grande descontinuidade gravimétrica que
separa os blocos gravimetricamente homogêneos São Paulo
e Vitória, a sul e leste, respectivamente, e Brasília, a norte. A
descontinuidade tem uma declividade Jactando o sulco leste,
o que induz a propor-se o cavalgamento dos dois primeiros
blocos sobre o último (Hasui & Oliveira, 1984; Haralyi &
Hasui, 1982a, 1982b). Essa constatação geofísica tem coin*
ckfido com os dados geológicos mapeados na região. Com o
objetivo de amarrar os dados geológicos no campo com os
dados geofiocos gravimétricos, executaram-se cinco perfis
gravimétricos com estações de LOOOm em 1.000m (SOOm em
SOOmno perfil Monte Verde/Calçada), medidas de densidade
das rochas aflorantes e descrição geológica dos pontos (figura
n.5.1). Os perfis gravimétricos interpretados mostraram
grande espessamento crustal devido â superposição de es-
camas de empurrão ao cruzarem a descontinuidade referida.

Coincidindo com o espessameoto crustal referido,
afloram quatro conjuntos litológicos distintos: a suíte
metamórfica São Bento dos Torres e o complexo Manti-
queira no âmbito da província geotectônica Mantiqueira, e
os complexos Barbacena e Ressaquinha no âmbito da
província geotectônica São Francisco.

A suíte metamórfica São Bento dos Torres mostra
características litológicas, petrológicas e litoquímicas que
a assemelham ao complexo Juiz de Fora (comparar dados
das tabelas U22,11-2.9 e U2.16, do texto explicativo da
folha Lima Duarte), e que constituiria, com este, o
protocontinente Mantiqueira. A posição atual que ocupa
teria sido atingida no processo de encurtamento crustal
responsável pela formação de escamas de empurrão no
cinturão Mantiqueira, em uma escama da infra-estrutura
do referido protocontinente, obduetada sobre o protocon-
tinente São Francisco. A maior diferença entre os dois
grupamentos líticos citados fica por conta da associação
litológica. Enquanto, no complexo Juiz de Fora, há uma
presença marcante de rochas paraderivadas (gnaisses
kinzigíticos, gnaisses caldssilicáticos e quartzitos, as-
sociados aos ortognaisses intermediários e ácidos, com
metabasitos e metaultrabasitos subordinados), na suíte
metamórfica São Bento dos Torres não foram detectadas,
até o momento, rochas paraderivadas, e as rochas
metabásicas são mais abundantes. Além disso, a
geocronologja sugere idades do Arqueano Superior e
Médio (2600m.a. e 3000m.a., respectivamente) (figuras
n.6.2 e 11.63) para essas rochas, em contraste com as várias
isócronas transamazônicas dos complexos Mantiqueira e
Ressaquinha. Tais rochas apresentam metamorfismo
regional na fades granulito.

Os complexos Mantiqueira e Ressaquinha mostram
idades de retrabalhamento e/ou formação situadas no in-
tervalo do dclo tectonotermal Transamazônico 2000 a
±200m.a. (figuras n.6.4,11.65 e ü.6.6). São agrupamentos
de rochas que se revestem de especial importância na
composição do acervo de informações que indicam a
existência de uma colisão continente versus continente, de
idade transamazônica, envolvendo os protocontinentes
Mantiqueira (província geotectônica Mantiqueira) e São
Francisco (província geotectônica São Francisco).

A análise dos gráficos litòquímicos, onde foram
lançados os dados analíticos de amostras dos plagiodásio-
gnaisses do complexo Mantiqueira (para maiores detalhes
ver texto e figuras dos subitens U232Ó da folha Barbacena
e 0.2.4.6 da folha Lima Duarte), permitiu concluir-se que,
em parte, a composição dessas rochas aproxima-se daquela
dos granites de sintais (Keqin, 1982), dos granites MS
(Chaoqun, 1985)edos granitos de transicao(Jili&Jiayuan,
1985). Esses granitos desenvolvem-se cm margens con-
tinentais ativas, em ambientes compressivos do tipo cordi-
lheirano.

• Convergentes com essa conclusão, alinham-se as
observações a seguir:

a) os diagramas dos subitens atados no parágrafo anterior,
que mostram a variação da profundidade do posicionamento
dos corpos íjgneos na crosta com os teores relativos de Rb e
Sr (Condie, 1973), iHicam uma variação de espessura da
crosta compatível com o ambiente indicado-,

b) os metabasitos e os metaultrabasitos associados tec*
tonicamente ao complexo Mantiqueira são (figuras 11.2.41



e 11232, da folha lima Durte) basaltos tolefticos oceânicos
de alta alumina, predominantemente tipo MORB-T (ver as
figuras citadas, acrescidas da figura U255), com raros
exemplares do tipo intraplaca, de origem mantética, cris-
talizados em ambiente transiáonal e em sistema aberto de
alta pressão e fonte equivalente a granada lherzolito, re-
presentando, talvez, o nível 2 da crosta oceânica;

c) as razões iniciais tias Lsócrooas são muito elevadas.

Concluindo, essa colisão continental interdigitou tcc-
tonicamentc parte do conjunto "batólito cordilheirano +
embasamento" da margem continental ativa do protocon-
tinente Mantiqueira com parte do soalho oceânico subduc-
tado, cujas raízes compõem, na atualidade, o complexo
Mantiqueira.

O complexo Ressaquinha (subitem II.2.2.2.5 -
Litogcoquímica, folha Barbacena), por seu lado, mostra
características essencialmente ígneas (Takahashi et aL,
1980) de caráter metaluminoso (segundo Debon <& Le Fort,
1983), derivando por diferenciação de um mesmo magma
gabro-anortosítico, três trends: um trend toleítíco, onde se
encaixam as rochas básicas e intermediárias do complexo;
outro calcialcalino, discriminando a maior parte das rochas
intermediárias; e um terceiro subalcalino escuro, principal-
mente representado pelos corpos diferenciados de
quartzomonzonito, monzogranitos e raros gabros (di-
ques?), como mostra o diagrama Q-P de Debon & Le Fort
(op. cit.) (ver folha Barbacena). Elaborou-se um diagrama
discriminante, com base em Hunter (1971) e Condie
(1981), segundo o qual foi possível reconhecerem-se duas
unidades no complexo Ressaquinha: uma trondhjemítica
(unidade 1) e uma calcialcalina (unidade 2). Nesta, é
comum a presença de encraves, de dimensões variadas, de
gnaisses e anfibolitos.

Os diagramas apresentados, utilizando terras-raras (Eu
x ID, Eu x Ca, TR x Yb/La), sugerem, para as rochas do
complexo Ressaquinha, origem em ambiente transidonal
(Jili & Jiayuan, op. cit.), tendo sido cristalizadas a profun-
didades médias e altas - 20-30km (diagrama logRb x
logSr dç Condie, 1973), caracteristicamente em condições
tectônicas de soerguimento pós-colisional, com tendência
a sincolisional (diagrama R1-R2 de La Roche, seguindo a
interpretação de Batchelor & Bowden, 1985, apresentada
na folha Barbacena). Duas amostras consideradas como
desse complexo caíram no campo das intrusões pré-
colisionais (sinconvergência de placas), na placa em
subducção, representando eventos precoces ou escamas
ícterdigitadas do complexo Mantiqueira, assumidas como
do complexo Ressaquinha durante a colisão. Essa ultima
hipótese c" favorecida pela dúvida que ficou, quando do
mapeamento, quanto à posição litostratigráfica das rochas
granitóides gnáissicas bondadas, situadas na região que
medeta Barbacena e Desterro do Melo, logo ao norte da
zona de ocorrência da seqüência vulcanossedímentar do
complexo Barbacena, e que pode estende-se até Lamim.

Avalíando-se o exposto, foi possível sugerir-se que:

a) as unidades aqui denominadas complexos Manti-
queira e Ressaquinha compõem complexos granitóides
transpostos, interdigttadose com restos do soalho oceânico
obduetado, que obliteram antiga zona de sutura crustal tipo
colisão continente versus continente;

b) o complexo Mantiqueira apresenta como
característica marcante a diversidade de fontes que
gerarasi ÍCUS grauiíóides, já que ei&cni três tipos do ponio
de vista do discriminante tectônico de Batchelor & Bowden
(op. cit): um pré-colisional gerado em margem continen-
tal ativa, à semelhança de um batólito cordilheirano; um
sincolisional, formado a partir da rerusão da pilha gxauva-
quiana subduetada juntamente com parte da crosta onde
se aloja; um tardicolisional, peraluminoso a subalcalino,
formado após o espessamento da crosta pela colisão, mas
ainda afetado pelos movimentos tangendais;

c) o complexo Ressaquinha apresenta-se mais uniforme,
com as rochas ácidas, intermediárias e básicas formadas a
partir de uma mesma fonte magmática crustal por
diferenciação, talvez mais profunda que a anterior, tipica-
mente calcialcalina, com menor impressão do tectonismo
tangencial e posicionadas, principalmente, de acordo com
o discriminante tectônico de Balchelor & Bowden (op.
cit.), durante o soerguimento pós-colisional;

d) o complexo Barbacena, pelo seu caráter vulcanos-
sedimentar e pelo posicionamento que ocupa, pode repre-
sentar uma seqüência ofiolítica do Proterozóico Inferior,
ao contrário de uma seqüência tipo gneenstone-beti ar-
queana subduetada.

As determinações isotópicas Rb/Sr sobre os
granodioritos tardi- a pós-tectônicos (figuras n.6.10, fl.6.11
e n.6.12) forneceram idades em tomo de 2000m.a. Assim,
possivelmente um processo de colisão continental desen-
volveu-se no ciclo tectonotermai Transamazônico e con-
dicionou a formação de uma bacia grauvaquiana frontal ao
cinturão e de duas bacias aulacogênicas: a bacia
Andrelándia-Araxá-Canastra e a bacia Espinhaço.

A bacia grauvaquiana frontal iniciou-se com a
sedimentação, no front do cinturão de empurrões, de
sedimentos terrígenos finos, com raros níveis psamíticos,
intercalados com material vulcanoclástico e possíveis der-
rames e intrusões máficas e ultramáficas (complexo Lam-
bari), que passam lateral e verticalmente para as grauvacas
da formação Cambuquira (grupo Andrelãndia Inferior, da
folha limy Duarte) do grupo Andrelãndia. Essa bacia, ao
ser preenchida e em regime de quiescência tectôníca, deu
origem à sedimertação pelitopsamítica (grupo
Andrelãndia Superior, da folha Lima Duarte; formação
São Tome das Letras) e a pelitocarbonatada transgressWa
(grupo São João dei Rei) sobre o continente São Francisco*
Mantiqueira ao norte, leste e ao sul e, provavelmente,
coalesceu com a sedimentação penecontemporânea do
aulacógeno Andreiândia-Araxá-Canastra.

Todo esse conjunto lítico, composto pelas seqüências
grauvaquiana, pelitopsamítica e pelitocarbonática, sofreu
o efeito de uma tectônica tangencial, em regime de cisa-



lhamenfo dúctfl, com desenvolvimento de uma intensa
fobação plano-anal com transposição (St+1), que também
transpõe, em parte, o bandamento metamõrfico/milonítico
(St-i/Si) da infra-estrutura. Esse movimento tanto pode ter
sido motivado pela continuação do deslocamento do
cinturão de empurrões, com vetor de deslocamento
modificado (?), como pode indicar o fechamento da faixa
de dobramcntos aJto R»o Oande, já que r vetor de des-
locamento dasnappes de supracrustais 6 variável desde SW
para NE, no extremo-oeste, até SSW para NNE, no leste.
Essa 6 a hipótese mais provável, devido ao recobrimcnto
das nappes transamazônicas, principalmente constituídas
por rochas da infra-estrutura arqueana, pelas nappes
uruaçuanas (D3), essencialmente constituídas por
seqüências supracrustais, particularmente evidente nas fo-
lhas lima Duarte e Barbacena. Muitas vezes, o efeito desse
novo empilhamento de nappes na infra-estrutura é a
formação de zonas de ásalhamento de alto ângulo como as
de Barbacena e Campo do Meio, acionadas em rampas
oblíquas e laterais.

No prosseguimento da estruturação regional, registrou-
se a retomada do processo de deformação e metamorfismo
da faties anfibolito a xisto-verde, no final do ciclo
Uruaçuanc, com o metamorfismo sendo tardio em relação
a essa fase defonnativa (D4). Encerrando a evolução

tectônica pré-cambriana dessa área, ela foi submetida a
dobramentos amplos (fase Ds) - associados a zonas de
cisalhamento de transpressão, que podem suceder tem-
poralmente o dobramento e, por isso mesmo, admitida
como uma fase de deformação dependente - e a
metamorfismo da fades xisto-verde tardi-Ds, provavel-
mente no ciclo tectonotermal Brasiliano (550 a ± SOma.).
A fase de deformação brasiliana principal está rcgi'i'sd?
nas idades de resfriamento das bioütas, com as idades de
formação dos pegmatitos e aplitos representando a fase
terminal de cratonização da região.

No extremo-nordeste da área enfocada (folhas Rio
Espera e Ponte Nova), não há registros, até o momento,
de idades uruaçuanas, e as brasilianas apenas refletem o
resfriamento das bioütas. Desse modo, nessa região, a
evolução da bacia grauvaquiana (grupo Dom Silvério)
talvez tenha se concluído no próprio ciclo
Transamazônico, com o cinturão de empurrões Manti-
queira comprimindo-a e empurrando-a contra a
província geotectõnica São Francisco, formando uma
nappe de cobertura (figura II.6.13). No final desse
processo, uma larga zona de cisalhamento de alto
ângulo, transpressional-sinistral, desenvolveu-se cruzan
do a faixa de afloramento do grupo Dom Silvério, de
onde resultou a forma quase sigmoidal que ela ostenta.



SF.23-X-C-I11 (Barbacena) 135

Capítulo 7
Geologia Econômica

Por
Euler Mirando Bruno

7.1 Panorama mineral da área

A área da folha Barbacena é caracterizada por uma
atividade mineral bastante desenvolvida, onde maior des-
taque deve ser dado às rochas calcárias da região de Bar-
roso, as quais abastecem a indústria cimenteira local e
diversas pequenas caieiras para a produção de cal. De-
crescendo em importância econômica, vem a seguir a pro-
dução de materiais de construção, com demanda sempre
crescente, além do aproveitamento de quartzo através de
pequenas catas, que é usado como fundente pelas
siderúrgicas da região.

A existência de ouro no rio das Mortes, há muito con-
hecida por referências bibliográficas e até hoje com
atividades de faiscação, levou a CPRM ao requerimento e
pesquisa de algumas áreas aluvionares em trechos do rio,
próximas a Barbacena. Contudo, as áreas foram descar-
tadas, pelos baixos teores de ouro, considerados
antieconômicos para trabalhos mecanizados.

Como bens minerais da área, enumeram-se ainda diver-
sas ocorrências de corpos de esteatito na região de Santa
Bárbara do Tugúrio e Campestre, município de Barbacena,
c uma área em pesquisa para talco. As ocorrências de
manganês cadastradas no município de Barbacena são de
pequena expressão, sem maior interesse econômico. Uma
ocorrência de graí5?3, \?mhim de pequena expressão, foi
verificada no município de Barroso.

Os processos protocolizados no DNPM, até 30.04.1988,
alguns dos quais já arquivados, tiveram suas áreas plotadas
na figura n.7.1. Do total de áreas, três são decretos de lavra,
outros três são licenciamento, cinco são jazidas com
relatório de pesquisa aprovado, 31 alvarás de pesquisa
outorgados e o restante aguarda publicações dos respec-
tivos ahvás. As substâncias visadas nesses requerimentos
estão especificadas na tabela n.7.1.

7.1.1 Calcário e argila

Os calcários lavrados pela Cia. de Cimento Portland
Paraíso, do município de Barroso, constituem o principal
bem mineral ia folha Barbacena. As argilas, geneticamente

relacionadas aos calcários, são lavradas pela mesma firma
e utilizadas também na industria cimenteira tipo Portland.

Os calcários pertencem à formação Prados, do grupo
São João dei Rei (Ebert, 1967). O calcário utilizado para
fabricação de cimento mostra textura sacaroide, coloração

aspecto «»aoy predominante
e com teores de CaCoa superiores a 95%. A calcita
apresenta-se bem-recristalizada, sacaroide e a rocha só
mostra estruturação em níveis micáceos impuros.

A lavra principal de calcário, pedreira Capoeira
Grande, junto i Barroso, mostra-o puro com níveis im-
puros intercalados. A presença de sulfeto é constatada
quando a rocha é perenrtida com martelo, exaurindo odor
bem característico de gás sulfídrico. No levantamento
realizado junto ao DNPM, constatou-se a existência de seis
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áreas requeridas para a pesquisa de calcário, sendo que
duas já se encontram em lavra, três estão sendo
pesquisadas c uma área de calcário e argila já tem relatório
de pesquisa aprovado. A relação dessas áreas, com as
respectivas reservas, pode ser vista na listagem de recursos
minerais da carta metalogenético-previsional.

Na área de DNPM 44/006243, loc .dade de Cactc,
segundo Rolf (1953), no relatório adicional de pesquisa, o
magnésio mostra teores relativamente elevados, crescentes
com a profundidade em direção ao embasamento cris-
talino. Uma siliciíicação mais acentuada foi constatada, e
o calcário adquire aspecto de mármore.

Na época do cadastramento, os trabalhos de lavra se
encontravam paralisados.

Os calcários são também empregados como corretivos
de solo na agricultura, fabricação de cal e de uma maneira
menos nobre, na produção de brita e pedras-de-mão para
calçamento.

As argüas lavradas pela Cia. de Cimento Ponlad Paraíso
e iitlKTjyfa* principalmente na composição de pasta para
fabricação de cimento, capeiam as camadas de calcário.

Para Rolf (op. cit.), em trabalho anteriormente citado,
as argflas são originadas da descalrificação do calcário.

Segundo Noce (1987), a decomposição de rochas
carbonáticas gera solo argiloso, amarelo-avermelhado, que
pode atingir espessuras consideráveis. Em algumas
pedreiras, inclusive, observam-se apenas núcleos preser-
vados de calcário, envolvidos pelo solo argiloso, o que
impossibilita avaliar a extensão horizontal das lentes de
calcário. As argüas residuais sobre rochas carbonáticas
mostram espessuras variáveis, onde a média de 3m repre-
senta valor bastante sugestivo nas áreas pesquisadas.

Segundo consta nos diversos relatórios de pesquisa,
essas argüas atendem perfeitamente às especificações quí-
micas na composição de pasta para fabricação do cimento
Portland comum. As reservas são apreciáveis, tanto as de
calcário como de argüas, garantindo ao parque cimenteiro
de Barroso vida superior a 100 anos.

7.1.2 Materiais de construção

Graças ao crescimento contínuo da indústria de cons-
trução chil de uma maneira geral, a produção de insumos
básicos goza de relevante importância econômica na
atividade mineira da região, com destaque para brita,
pedras-de-mão, areia e pré-moidados dt concreto, prin-
cipalmente blocos e manilbas.

Foram cadastradas 11 pedreiras, genericamente
chamadas pedreiras de granito (granito industrial), das
quais apenas três são legalmente trabalhadas sob regime
de licenciamento (31, 32 e 33), seis se encontram
paralisadas ou abandonadas (33,37,38,39,4" e 41), e duas
pertencem às prefeituras de Darbacena c Ibertioga (34 e
36). Os números entre parênteses se referem à listagem de
recursos minerais da carta metalogenético-previsional.

A maior dessas pedreiras, Lebourg, está situada no
município de Ressaquinha, junto ft BR-040, que liga Belo
Horizonte ao Rio de Janeiro e próxima a Barbacena. A
produção, em maio de 1968, era de 5.000m3 de rocha ao
mês, e a capacidade nominal do equipamento instalado era
de 12.000m /mês. Dentro desses limites, a produção pode
variar, dependendo do mercado consumidor, constituído
pelos municípios vizinhos, com destaque para Barbacena,
pólo comercial da região.

Além da brita, nas granulometriasO, 1 e2,pedra-de-mão
e pó-de- pedra, funciona no local da pedreira uma unidade
de produção de pré-moidados de concreto, fabricando-se
principalmente """ilha* calham, blocos c postes.p , p

O equipamento básico da pedreira 6 constituído de um
britador primário 90 x 60, dois rebritadores secundários
100 x 25, um britador terciário de 3", peneiras
intermediárias, calhas alimentadoras, correias transpor-
tadoras, pá carregadeira, perfuratrizes, compressores e
caminhões. A mão-de-obra contava com 35 homens para
um faturamento bruto mensal de dez milhões de cruzados
à razão de Cz$2.000,00 por metro cúbico de rocha
beneficiada.

A pedreira Britadora Franco Ltda. (32) beneficia
rochas graníticas e migmatitos, estando localizada no
município de Barbacena, lado esquerdo, a cerca de 2,5km
da rodovia asfaltada de acesso à cidade de Antônio Carlos.

A produção, em maio de 1988, oscilava entre 60 e
70m3 dia, produzindo brita 0,1,2 e 3, pó-de-pedra e pedra-
de-mão para o mercado de Barbacena e municípios vizi-
nhos. O equipamento básico é constituído de dois
britadores, peneiras de classificação, marteletes, cami-
nhões e pá carregadeira. A mão-de-obra normal contava
com seis homens, número aumentado de acordo com as
necessidades de produção.

A pedreira do Gabriel (33), no município de Barroso,
licenciamento em nome de Ângelo Gabriel de Souza
Meneghin, abastece os municípios de Barroso, São Jáo dei
Rei, Dores do Campo e Prados, principalmente. Na
montagem atual beneficia-se 300m3/dia de rocha granítica,
produzindo brita, pedra-de-máo e pré-moldadc, de con-
creto. O equipamento da pedreira conta com um britador
45 x 35, um britador 80 x 13 e um outro 6 x 13, pá car-
regadeira, quatro t ninhões de lOt, compressores e per-
furatrizes. Está sendo instalado um britador primário 90 x
60, para evitar a quebra manual com marreta, atividade
muito difícil, devido à falta de homens para tão penosa
tarefa. Com isso, espera-se dobrar a produção atual. Em
maio de 1988. o preço de brita era de Cz$2.000,00 por metro
cúbico, adicionados de 15% de ÍUM, na boca da mina; u
pó-de-pedra custava Cz$900,00 por metro cúbico.

A pedreira encontra-se em atividade há 18 anos c a
mão-de-obra contava com oito homens quando do tadav
tramento.

A quarta pedreira em atividade (34) pertence a
prefeitura de Barbacena e está localizada dentro da cidade,
já com graves problemas em relação às habitações em seu
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redor, próximas à frente da lavra. Além da brita e da
pedra-de-mão para calçamento, funciona no local pequena
usina de asfalto.

A pedreira de Ibertioga (36), pertencente à prefeitura,
produz, de maneira intermitente, apenas pedra-de-mão
para o calçamento de ruas.

Areia para construção civil é retirada principalmente
dos leitos do rio das Mortes e do ribeirão Ressaquinha,
através de dragas de sucção ou manualmente. A areia é
comercializada a um preço médio de CzS300,00 por
metro cúbico, o que representa um faturamento de bas-
tante vulto, para um consumo certo e sempre crescente.

Apenas uma cerâmica de certo porte foi visitada no
município de Ressaquinba, junto à BR-040. Nela
produzem-se tijolos comuns e telhas do tipo francês. Out-
ras pequenas olarias para produção de tijolos distribuem-
se esporadicamente pela área. Graças à concorrência feita
pela produção de blocos de cimento, a atividade oleira tem
decrescido bastante. Também a dificuldade de obtenção e
o alto custo da lenha utilizada no cozimento desses
produtos são fatores inibidores da atividade.

7.13 Quartzo

O quartzo é intensamente lavrado na área da folha,
sendo utilizado como material fundente pelas siderúrgicas
de Ressaruinha e Barbacena e pela fábrica de carbureto
de cálcio de Santos Dumont.

Foram cadastradas nove áreas de ocorrências
minerais, de números 12 a 20 da listagem de recursos
minerais. Apenas duas delas sáo legalmente requeridas
junto ao DNPM, sendo que uma se encontra em pesquisa
(12) e a outra (17) já tem relatório de pesquisa aprovado
com reserva medida de 40.840t, indicada de 85.1951 e
inferida de 67.497t. O quartzo é praticamente puro, com
teor acima de 99% de S1O2, sendo as impurezas
constituídas de óxidos de alumínio e ferro. Nessas duas
áreas, o quartzo ocorre na forma de veios preenchendo
fraturas, encaixado em rochas graníticas, granodioríticas
e monzograníticas do complexo Ressaquinha, de idade
arqueana.

Nas demais ocorrências, o quartzo forma espécie de
clúvio sobre rochas do mesmo complexo e, em menor
escala, sobre rochas do grupo Sáo João dei Rei, principal-
mente bioúta-xistos e füitos das formações Rio ESvas e
Prados, respectivamente. O quartzo, que seguramente
ocorre na forma de veios, apenas foi quebrado e
redistribuído, formando espécie de cobertura eluvial.

É lavrado manualmente, utilizando-se picaretas e mar-
retas, sob a forma de garímpagem. Os blocos maiores são
quebrados no tamanho aproximado de um punho cerrado,
especificação para utilização pela indústria de carbureto
de cálcio, principal consumidora desse tipo de material.

Dados concretos de produção são inexistentes, mas es-
tima-se, com base nos dados de cadastramento, uma

produção de 4.000t por mês; o preço médio por tonelada
era de Cz$400,00.

7.1.4 Talco cesteatito

Apenas uma área üo município ue C-àíâuúài, ioCaiiidúa
na fazenda do Cedro, foi requerida para pesquisa de talco.
Na fazenda do Pinto, município de Ressaquinha uma outra
área foi pesquisada e o processo arquivado pela
inexistência de jazida. No cadastramento realizado, uma
outra ocorrência foi descrita junto ao rio das Mortes, entre
Campolidc e Antônio Carlos, corte da antiga ferrovia. Na
fazenda do Cedro, área do DNPM 83/830670, o talco
ocorre como produto de alteração de rocha ultrabásica
afanítica, ánza-escura, à primeira vista encaixado em
rochas granodioríticas do complexo Ressaquinha, de idade
arqueana. O corpo de rocha ultrabásica, constituído prin-
cipalmente de taico de coloração c&vcrdeada, iameiai, un-
tuoso ao tato, aflora em uma área aproximada de 200 x
100m, mostrando escavações de onde foi retirado minério.
O serpentinito fresco aflora do lado sul da área, junto à sede
da fazenda. A cioríta mngm-cijwia cm beia& amusixas ocorre
associada ao talco. Segundo informações colhidas no local,
cerca de LOOOt de minério já foram comercializadas para
o Rio de Janeiro e São Paulo.

A ocorrência do rio das Mortes carece de importância
econômica, pelo seu pequeno volume. A lente de talco tem
dimensões centimétricas, dentro de rochas
metaultrabásicas cartografadas como pertencentes ao
complexo Barbacena.

Várias ocorrências de esteatito ou pedra-sabão foram
cadastradas nos municípios de Barbacena e Santa
Bárbara do Tugúrio, todas elas já estudadas pela Metais
de Minas Gerais, Metamig, sem resultados divulgados.
O esteatito é constituído principalmente de talco, sendo
produto de metamorfismo/metassomatismo de rochas
ultramáficas, onde as presenças de HzO e CO2 são ex-
tremamente importantes. Os corpos de esteatito são en-
caixados em biotita-plagioclásio-gnaisse, bandado e
laminado tectonicamente, posicionado no complexo
Mantiqueira de idade arqueana.

No mapeamento executado, não foi delimitada uma
faixa de ocorrência de esteatito, mas a disposição das
ocorrências alinhadas segundo N45°E t bastante sugestiva
da existência dessa faixa. A pedra-sabão é utilizada em
trabalhos de artesanato, principalmente panelas e objetos
de adorno de um modo geral, atividade bastante sig-
nificativa na economia do município de Santa Bárbara do
Tugúrio, oferecendo trabalho a um número relativamente
grande de pessoas na lavra, serviços de torno ou na própria
comercialização da produção.

Na época do cadastramento, oito tornos estavam cm
atividade. Sáo dispositivos simples a água, motores diescl
ou elétricos, utilizando ferramentas com ponta de vídia
para tornear.
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A pedra-sabão é lavrada manualmente, em sistema de
garimpagem e de maneira seletiva, procurando sempre o
material de melhor qualidade. O volume é praticamente
inesgotável, garantindo a produção atual por longo período.

7.1.5 Manganês

A ocorrência de manganês na folha limita-se a dois mor-
rotes alinhados na direção N45°E, cerca de lkm a sudeste de
Campolide, município de Barbacena, ocorrências 41 e 42 na
listagem de recursos minerais; outra ocorrência (44), atual-
mente em pesquisa na fazenda das Maninhas, localiza-se
próxima ao lugarejo de Doutor Sá Fortes.

O manganês, sob a forma de oxido, está associado a
anfibolcoásto, seriáta-granada-xisto, biotita-granada-xisto,
níveis de quartãto sericüico, rochas estas posicionadas no
complexo Barbacena. A concentração bastante localizada
de manganfet £ Semelhante aO tipo fJifr^O Hâ  rfcmfli*
ocorrências da região, formada por intemperísmo e enri-
quecimento superficial de protominério manganesffero,
tipo gondítico. Corrobora com a origem sugerida a
ocorrência de corpos gondíticos associados às rochas das
unidades do complexo Barbacena.

Sinais de antigas escavações mostram que a área foi
prospectada, e, segundo informações do proprietário do
solo, os teores de manganês foram considerados baixos.

7.1.6 Ouro

O trecho do rio das Mortes, a jusante de Antônio Carlos,
c tradicionalmente conhecido pela garimpagem e faiscaçáo
de ouro. Na carta geológica da folha Barbacena, escala
1:100.000 (Erichscn & Bastos, 1927), estão assinaladas áreas
de mineração de ouro em ahiviáo no rio das Mortes e afluen-
tes, ribeirão da Conquista e córrego da Lavrínha.

Essas mesmas áreas foram objeto de estudo pela
CPRM, visando ao levantamento do potencial aurtfero da
região. Os trabalhos de pesquisa consistiram no
mapeamento de aluviões, poços de pesquisa, furos a trado,
sondagem, testes de concentrados de-bateia, análises pelo
método de amalgamaçáo c análises mineralógicas semi-
quantitatívas. Foram alvo dos trabalhos as aluviões recen-
tes e os terraços fósseis.

O resumo dos resultados da avaliação mostrou um
volume de cascalho de 2.132.000m3 com teores médios de
0,0866Au/m3 e reserva inferida de 184.13 lg de ouro. Diante
desses resultados, esses pláceres foram classificados como
muito pobres e antieconômicos.

7.1.7 Grafite

Foi observada uma pequena ocorrência de grafita, de
forma lenticular, encaixada em filito argiloso, amarelado-

ocre da formação Prados, que ocorre próximo ao contato
com a unidade Plrl do complexo Ressaquinha na capela
Nossa Senhora das Graças, BR-265. Chega a possuir 25cm
de espessura, sendo observável numa extensão de 3m,
gradando a um filito grafitoso.

12 Projeções e perspectivas

Os recursos minerais em explotsção não foram objeto
de avaliação de reservas, por parte dos interessados, com
exceção para os calcários e argQas, onde trabalhos de
pesquisa revelaram um volume bastante expressivo desses
bens ""H^ra'*. garantindo a demanda do parque enuen-
teiro de Barroso por período seguramente superior a 100
anos. Os calcários pertencem à formação Prados do grupo
São João de) Rei e ocorrem como lentes ou megalcntcs
aflorantes por extensas áreas na folha e regiões contíguas,
onde grandes reservas já estão pesquisadas, relativamente
próximas à indústria. As argilas, produtos da
decomposição dos calcários, são também amplamente
distribuídas.

Do exposto, projeta-se uma situação bastante tranqüila
quanto ao fornecimento dos insumos básicos para a atual
produção de cimento e df"ianr^:>c maiores que certamente
virão.

A produção de brita tem como matéria-prima os
granitóides de composição granodiorítica, granítica e
tonalfüca pertencentes ao complexo Ressaquinha Essa
unidade tem ampla distribuição na região de Barbacena,
principal produtor e consumidor, onde grandes maciços
são aflorantes, em condições topográficas e de localização
altamente favoráveis, estimando-se reservas geológicas
inesgotáveis. Não há referências quanto à utilização desses
granitóides como pedra ornamental, mas as possibilidades
de serem identificadas fácies com tais qualificações são
bastante promissoras.

A exaustão de reservas está fora de cogitação e itens de
infra-estrutura como energia elétrica e estradas en-
contram-se bem-atendidos nos níveis amais e também para
futuros incrementos da produção.

O quartzo de veio e de camadas superficiais tipo clúvio,
sobre rochas do complexo Ressaquinha e do grupo São
João dei Rei, é utilizado pelo parque siderúrgico de Bar-
bacena e Santos Dumont. Apenas uma área foi legalmente
pesquisada; as demais são garimpadas por um contingente
humano bastante significativo, e a produção, estabelecida
através de cotas pelos consumidores, tem correspondido às
necessidades. O abastecimento futuro tem boas perspec-
tivas, com base nas reservas geológicas da área e na das
áreas vizinhas, também amplamente garimpadas.

A produção de objetos de artesanato de pedra-sabão no
município de Santa Bárbara do Tugúrio tem o abas-
tecimento de matéria-prima garantido. A pedra-sabão é
lavrada manualmente em sistema de garimpagem e de
maneira seletiva, procurando sempre o material de melhor
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qualidade. O grande numero de ocorrências ou lavras e a
possibilidade de novas descobertas, pois a faixa de
ocorrência dessas rochas 6 bastante ampla, adentrando
pela folha vizinha, Rio Pomba, garantem a atividade com
níveis atuais de produção.

A produção de talco, ainda incipiente, tem boas pos-
sibilidades na área da folha, tanto naquela atualmente em
pesquisa na fazenda do Cedro como em outras ocorrências
de esteatitos, onde localmente são encontradas lentes bas-
tante puras de talco.

O ouro, garimpado com intensidade no passado nas
aluviões do rio das Mortes, teve sua condição antieconômica
de produção mecanizada demonstrada petos trabalhos de
pesquisa executados pela CPRM. Contudo, ainda é garim-
pado e principalmente faiscado no leito do ria Não se tem
referências de ouro primário, mas existem boas perspectivas
de sua assoáção a metavulcãnicssbásk^ do complexo Bar-
bacena, que ocorrem a montante das áreas garimpadas.

Dentre as áreas potencialmente mineralizadas,
definidas pelos estudos metalogenéticos, importância
maior é dada à área II, que se destaca por concentrações
significativas de ouro em concentrados de bateta, cir-
cunscrevendo zonas de anomalias de primeira ordem e •
inúmeras estações com valores muito elevados no intervalo
de 18 a lOOppm de Au. Os indícios de mmeralizações
auriferas estão cspacialmente relacionados as zonas de
cisalhamento que afetam os complexos Barbacena e Man-
tiqueira e concentram-se em torno do stock
monzograníttco de Campolide. Tais elementos são
compatíveis com a hipótese de que o ouro originalmente
contido em litótipos da seqüência metavuicanossedimeutar
do complexo Barbacena e, talvez, em gnaisses do complexo
Mantiqueira, esteja sendo remobilizado em mais de um
estágio ou evento. Essa área 6 altamente potencial para
mineralizações filonianas de ouro que devem constituir a
fonte de mineralização secundária encontrada nas aluviões
do rio das Mortes (área I), a jusante do córrego Lavrinha.

7 3 Aspectos ambientais

Os problemas mais conspfcuos gerados pela atividade
de mineração são a degradação do terreno e da
paisagem, poluição de cursos e fontes d'agua,
coexistência da mineração com núcleos populacionais,
principaimente pcúieiias ua periferia de cidade», o/i<ic
ruídos, vibrações e poeira acarretam transtornos c
danos. Na maioria das vezes, esses agentes de poluição
e provocadores do desequilíbrio ecológico não são en-
carados com a devida seriedade pelas firmas
mincradoras, que contam com a complacência dos
órgãos fiscalizadores.

Na folha Barbacena, os problemas ambientais decorren-
tes de mineração em si são bastante atenuados e relativa-
mente pouco expressivos em comparação com outras
atividades, correlatas ou não, como a indústria de cimento
e cal, redes de esgoto das grandes cidades, com suas
indústrias altamente pohndoras como as de tecidos, sabão,
curtumes etc

Algumas pedreiras, como as de Santos Dumont e
Antônio Carlos, foram abandonadas devido ao cres-
cimento das cidades ao seu redor. A pcuicira de Bai-
bacena, pertencente à prefeitura do município, está em
atividade.

As lavras de calcário e argila têm causado alguma
poluição aos cursos d'agua, pela liberação de sólidos em
suspensão, fato que pode ser sanado facilmente com
pequenas obras de engenharia. As demais atividades
minerais extrativas, como a lavra do quartzo, esteatito e
talco, não provocam maiores danos ao ambiente, quer
pelo seu pequeno volume, quer pelo caráter rudimentar
de lavra.

A retirada de areia por dragas de sucção e o garimpo de
ouro estão concentrados no rio das Mortes, provocando a
turbidez de suas águas, hoje altamente poluídas por outros
agentes.
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_ Capítulo 8
Metalogenia

por
Carlos Alberto Heineck

8.1 Introdução

A apreciação e integração multidisciplinar das
informações disponíveis sobre a folha Barbacena per-
mitiram a preparação de uma carta metalogenético-
previsional, na escala 1:100.000, seguindo as diretrizes de
elaboração, ainda em fase de aperfeiçoamento, do Sistema
DNPM/CPRM (Delgado, 1987). Apesar de os dados
relativos às diversas mineralizações não serem con-
siderados suficientes para uma completa visualização do
panorama metalogenético em bases conceituais, são
satisfatórios, quando integrados aos outros indícios
geológicos, geoquímicos e geousicos. Este trabalho foi exe-
cutado com base nas seguintes informações:

- cadastrameuto mineral;
- carta geológica na cscaia 1:100.000;
- carta geoquímica na escala 1:100.000;
- mapa geofisico na escala 1:100.000;
- dados de litogeoquímica relativos aos resultados de

elementos maiores e de elementos-traço (inclusive terras-
raras).

Dentre os principais resultados alcançados, cabe des-
tacar a delimitação e a especificação de algumas áreas de
interesse à prospecção c/ou exploração mineral, com base
na cartografia metalogenétíco-prcvisíonal em escalas de
semidetaihc, conforme cuac^pçáu exposta a seguir, bem
como a expectativa metalogenética face à ambiência
geológico-geotectônka. Através do cadastro dos recursos
minerais, foram catalogadas 51 ocorrências minerais cor-
respondentes a nove substâncias minerais, conforme dis-
criminado na legenda da carta metalogenético-previsional
e sintetizado na tabela DAI.

&2 Concepção c metodologia da caria metalogenético-
pnvUiooal

Dados sobre mineralização, estratigrafia, petrologia,
estrutura, geomorfologia, geoquímica e geofísica foram
levantados, integrados e hierarquizados em uma única
carta, provisoriamente denominada carta metalogenético-
provisional, marcando um novo estágio no tratamento de

informações multidisciplinares através do Programa
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB,
com o objetivo de delimitar, na escala 1:100.000, as áreas
com indícios de mineralizações, prioritárias para a
prospecção e a exploração minerais.

A metodologia aplicada, fundamentada nos princípios
de Orlova &. Shatalov (1960) e consolidada no conhecimen-
to adquirido durante a execução do Projeto Mapas
Metalogcnéticos e de Previsão de Recursos Minerais, es-
cala 1:250.000, através do Convênio DNPM/CPRM, im-
plantado a partir de 1982, constitui a base para a elaboração
das novas cartas, na escala 1:100.000.

A concepção da legenda multou, em parte, de adaptações
na smbologia gráfica, tt^íRr^n nyinnal ç internacional-
mente, segundo critérios de legibilidade e precedência e foi
ajustada à escala 1:100.000, tendo em vista:

1. a necessidade de especialização do fundo geológico,
para torná-lo metalogeneticamente significativo;
' 2. a importância de se representar o máximo de
informações metalogenétkas sobre os jaámentos minerais
individuais, de forma dará e legível;

3. a conveniência de se estabelecer a distinção entre os
dados econômicos e metalogenéticos; e

4. a valorização dos indícios indiretos de mineralização,
visando a soa representação cartográfica.

Dentre as referências bibliográficas consultadas,
merecem destaque: Carta Metalogenética e de Previsão de
Recursos Minerais do Brasil, escala 1250.000 (Siqueira &
Souza, 1982; Siqueira, 1984); Mapa Metalogenético da
Espanha, escala 1:200.000 (Espanha-PNIM, 1972); Mapa
Metalogenético da Austrália, escala 1:250.000 (Bowman &
Stevens, 1978; Bowman, 1977; Gilligan, 1975; Matson,
1975); Cana Metalogenética da Europa, escala 1:250.000
(BRGM-Unesco, 1968-1970). Também foram examinadas
as legendas do Mapa Metalogenético da Bahia, escala
1:1.000.000 (Sá, 1982), do Mapa Metalogentúco do Brasil
(Suszczynskí, 1973) e o Mapa da América do Norte (Guild,
1981), cicala 1:5.000.000.

As cartas mctalogenético-previsionais são elaboradas
sobre uma base geológica especializada dependente do
nível de conhecimento da area. Essa especialização con-
templa a distinção cronológica e/ou espacial das unidade»
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complexos, su-
pergrupos e grupos, bem como associações magmáticas
consangümeas ou as séries tokftkas, ralnalralmas e al-
calinas. São também realçados os litótipos especiais
(metalotectos prováveis e possfveb), enquanto as unidades
de menor categoria, tais como formação, membro e seus
equivalentes, sem realce fortafogcnéõco. são identif-c^daa
apenas pelo uso de Ictras-s»5mbolo. Os elementos
estruturais da carta geológica são integralmente preser-
vados e eventualmente acrescidos de informações
geofisicas, como lineamentos, profundidades e contorno
do substrato das coberturas etc.

Na representação *frw ja7inif ntos min̂ r̂ K, ftstibBlrTTvi-
sc uma distinção entre as características metalogenétkas e
as econômicas. As primeiras constituem a parte interna do
símbolo de dimensão constante e de forma geométrica
variável em função da morfologb. Os dados econômicos
são representados por uma circunferência independente,
concêntrica ao símbolo morfológico, de ffcordo com a
forma de representação zdotada no Mapa Metalogcnéãco
da Espanha, escala 1:200.000 (Espanba-PNIM, 1972).

A simbologia representativa dos caracteres
metalogenéticos abrange os dráos facttiah sobre cs
jazimentos minerais, como a textura do minério, mor-
foIogia,orkntaç4odcXs)corpcXs)nüneralizado(s),quimís-
mo e associação mineralógica. Adicionalmente, contém
informações sobre a classe do jazmtento, procurando-se
adotar uma classificação para as concentrações minerais,
mais geológica do que genética, adaptada das propostas
por Wacrenier &. Rouveyrol (1977), Stanton (1972) c
Routbier (1963). Tal classificação aproxima-se da utilizada
para os depósitos minerais do Brasil (Branco, 1984).

Os dados econômicos dos jazimentos que têm sido ob-
jeto de pesquisa e lavra mineral são representados por uma
circunferência externa, onde constam informações quanto
à situação atual: ativo, inativo ou intermitente. O diâmetro,
graduado em três dimensões, expressa a importância
econômica do jazimento em três categorias: pequeno,
médio e grande. A base para o estabelecimento dos limites
dessas categorias é a mesma utilizada no Mapa Geológico
do Brasil, escala 1:2^00.000 (Branco, 1984). Um traço
aposto acima, abaixo, à direita ou à esquerda dessa
circunferência indica a situação atual do jazimento: mina,
garimpo, jazida ou deposito, respectivamente.

Os indícios indiretos de mineralizações, a partir de
indicações geoqufmicas, geofisicas ou zonas de alteração de
origem exogena ou endógena, são submetidos a tratamento
cartográfico específico, visando a um maior realce.

A integração dos dados multidisciplinares permite
reconhecer os metalotectos comprovados, prováveis e
possíveis dependendo de se as relações entre eles e os
indícios de mineralização foram obtidas por ligação direta,
estatística ou de analogia a contexto geológico-
metalogenético, propiciando a delimitação de áreas
míneralizadas prováveis, possíveis e potenciais, de acordo
com critérios explícitos na piópria carta.
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A análise da ambiêada geoMgko-geotectâoka de cada
unidade estratigráfica distinguida no presente levantamen-
to, numa abordagem intcrdisciplinar complementada pela
apreciação dos lados geoquímicos, geofísicos,
petrográficos, estruturais etc, permite estabelecer alguns
parâmetros metalogenebcos gerais, nem sempre tratados
dentro das especificidades das áreas mineralizadas/
prcvisionais.

Pretende-se, com isso, realçar aspectos como a vocação
metalogenctica dos diferentes tratos crustais, respeitadas
as suas individualidades, bem como fornecer uma visão
mais ampla das diversas condkkmantes dos processos de
mineralização. No caso dos dados btogeoqufmicos, além
das interpretações petrotectônicas já craradas no capítulo
referente i cstratigrafia, procurou-se também uma
avaliação comparativa do potencial das rochas granitóides
e básicas a ubrabásicas com bas> nos parâmetros con-
sagrados em obras como as de furekian & Wedepohl
(1961), Tauson & Kodov (1977), Olade (1980) e Ramsay
(1986). A maior parte das conceituações petrográficas
emitidas sobre aspectos petrogenéticos, transformações,
íadoiogías metamorficas e deformações foram extraídas
do trabalho de SOva (1988). Cabe ressaltar, ainda, a escala
regional ora apresentada, que limita as abstrações ao plano
das tendências, no que se refere ao potencial mineral per-
cebido dentro de cada nnwfofe ou domínio metalogenético
considerado.

83 J Suíte metamórfica São Bento dos Torres

A unidade São Bento do Torres, no segmento
meridional da folha mapeada, constitui um domínio carac-
terizado pela presença de rochas que suportaram
condições de metamorfismo de grau forte, onde os termos
de natureza básica foram transformados em pmbofitos e
piridasitos, enquanto os mais ácidos constituem orna série
chamoquítica. O metamm&mn deu-se na transição do
intervalo superior na fácies aofibouto para a granuuto, com
reações onde resultaram estabilizadas paragêneses como
dinopiroxênio (ou ortopiroxênio) + bornblenda +
plagiodásio (± quartzo ± bkxita ± granada). Devido 2
deformação heterogênea, encontram-se evidências de tex-
turas magmáticas reliquiares do tipo hípidiomor-
fogranular, preservadas ao lado de termos ultramilonfticos.
Uma fase de tectônica tangendal (D2) produziu escamas
de terrenos granulíticos em regime de cisalbamento
simples, dentro de um domínio dúctil; tal imbricaçãocnis-
tal é, provavelmente, pós-granufitizaçáo e gerou uma
superposição de retrometamorfismo na fácies xúto-verde,
dada pela associação quartzo + clorita + actinolita +
epfdoto.

Dentro desse quadro tectonometamórfico, é possível
analisar também alguns aspectos do panorama

dados gcoquanicos relativos «os ckmeto» cobre, zinco,
cobaho, afquel, cromo e nrnigMifT. obtidos através da
prospecçãoporsedinientosdecoiienteeconcenrjadoftde
bateia, exibem freqüentes valores realçados que refletem a

•̂PTC^B ^1C ^)C^J^Tdld^B Îpx^ r̂ )Cp9pxiS flft6^flp99SlCS£ ^ICSSÉB SQPHC

metamórfica, segundo uma faixa de direção ENE-WSW.
mas situados dentro do que pode ser conceituado como
correspondendo a uma populaçlo de funda O relevo
magnético, bastante distinto do complexo Mantiqueira ad-
jacente, denota uma zona com diversos corpos magnéticos
modelados, como diques finos fiakos, e igualmente resulta
a área da unidade.

Com relação aos granubtos básicos, ficou evidenciado
um qatmtsmo típico de rochas basákkas, no que concerne
aos teores médios de metais como Co (49ppm), Cr
(LSóppm) e Ni (137ppm), bem como de outros elemeatov-
traço (V, Sc, Zn etc). Os akos teores de enxofre (700 a
2.100ppm) apontam paraapossibiBdadf de míncralizaçõcs
sulfetadas nessas rochas, particularmente de cobre (média
de 78ppm), ao passo que minerafizações i
improváveis, em que pese as elevadas razões S/Ni obser-
vadas, devido i ausência de termos utrramáfkoft Pela
análise das condicionantes tectõoicas e petrològicas
referidas, tab rochas tamMm não caracterizam um am-
biente favorável para minerafizações de metais do grupo da
platina.

Os granitóides hiperstênkos da série charnoqaítica
apresentam características de um baixo grau de
especialização (denotado, por exemplo, pelos discretos
somatórios de TR + YcpelosaItoscomeúdosdcBa),além
de serem pobres em voláteis como F e l i e possuírem abas
razões K/Rb (0,04) c Ba/Rb (5,70) e baixa razão Rb/Zr
(0,36). No diagrama da figura DÃl, observa-se que os
granttoides da unidade encontram-se distribuídos segundo
dois trends composicionats principais, e essa (fa^kfwfp
introduz também expectativas metalogenétícas bastante
distintas. Para os termos mais cáldcos, enderbâicos e

com conteúdos mais baixos de potássio, há uma potsc-
dalidade para minerafizações de Au-(Ag)-Mo-Q»-(Pr>
Zn). Apesar da inexistência de indícios aurfferos no âmbito
da suíte em apreço, é possível que tenham ocorrido
concentrações desse metal através de processos de
segregação e remobifização associados ao dsalhamento
decorrente da tectônica tangencial, em condições de
metamorfismo de fácies xisto-verde. As alterações mais
freqüentes nessas rochas, ainda que de um modo geral
pouco intensas, são do tipo sericitizaçáo, carbonatação e
epidotizaçáo, por vezes configurando processos de
saussuritização. Já com relação aos graniu» (e a alguns
poucos charnoquitos), prevalece uma disposição
característica da associação moozoníiica (Ramsay, 1986)
ou caldalcalina alto-K (Lameyre et ai., 1983), em parte
confundindo-ss com os granitóides de fusão crustal. Esse
último arranjo favorece a hipótese que cootemp'a a pos-
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sibilidade de mincralizaçôcs de Sn, Nb, Ta e W, embora as
amostras a«aii«?Hâ  apresentem sistematicamente baixos
graus de diferenciação e especialização (figura II.&2).
Dessa forma, 6 bastante reduzido o potencial desses ter-
renos granulíticos em termos de mineralizações associadas
aos granitóides, em que pese a aparente incidência de
"anomalia" de estanho em concentrado de bateia, a NW de
Santos Dumont.

$32 Complexo Barbacena

No domínio do complexo Barbacena - pilha metavul-
canossedimentar relativamente espessa e ocorrente na
porção mediana da área estudada segundo uma direção
ENE-WSW-, são distinguidos dois conjuntos ütológjcos:
um constituído de rochas metaultrabásicas (scrpcntinitos,
talcoxistos e cloritaxistos) bastante magnesianas e xis-
tificadas, possivelmente correspondentes a uma seqüência
de fundo (vulcanismo inicial?), além de rochas metabásicas
(anCbolitos); o outro, aparentemente sobreposto, é for-
mado de xistos (metassedimentos pelíticos a
semipelfticos), gnaisses laminados, epidosito, metatufos
(?). quartzitos e gonditos. É relativamente comum a
presença de xenólitos de talcoxistos nos terrenos de rochas
granitóides adjacentes, bem como a ocorrência de pe-
quenas intrusões dessas últimas na seqüência.

Os dados geofísicos disponíveis mostram uma
coincidência da unidade Barbacena com uma zona de um
gradiente magnético sem grandes perturbações, alongado
e disposto segundo NE-SW, o que indica uma pequena
participação básico-ultrabásica na constituição da
seqüência vulcanossedimentar, ao menos no seu segmento
ocidental.

No plano das deformações, cabe destacar a tectônica tan-
í que produziu forte fúlnniiijj^i^ c transporte para

enxofre, indicando um baixo potencial pan ji

NW, seguida de transcorrência (cisalhamento de alto ângulo)
e crenulaçóes. Dentre as transformações associadas às
deformações, rmsaham o metamorfismo na fácies xisto-verde
c uma carbonatização tardia i^ítt rochas metaultrabásicaŝ  é
possfvd supor uma orioderivação (pcridoútos?) para os tipos
serpentiníticos. Nos anfibolitos dessa seqüência, há
evidências de um metamorfismo na fácies anfiboHto médio a
baixo, com superposição de discreto'evento em condições
equivalentes à fácies xisto-verde.

Os indícios de mineralização recolhidos nesse ambiente
refletem uma enorme diversidade de processos: cromo,
talco, turmalina, veios de quartzo e, principalmente, uma
grande quantidade de amostras de concentrados de bateia
auríferos (cerca de uma dezena), onde foram detectados
até 480ppm de Au. Outros indícios de caráter geoquímico
referem-se a altos conteúdos de níquel (mais de LOÓOppm)
em rochas ultrabásicas, ouro (0,10ppm) em solo, e
manganês em sedimentos.

Na análise dos dados litogeoquímicos, deve ser ressal-
tado que os teores de níquel superam fortemente os de

sulfetados desse metal nos corpos de rochas ultrabásicas.
Com relação ao cromo, presente com cerca de 5.000ppm
em algumas amostras de solo e rochas, é possfvd que se
encontre contido nos freqüentes cristais de magnetita.
Contudo, por vezes, os teores de cromo na rocha superam
os níveis de concentração na magnetita, o que deixa
entrever a possibilidade de ocorrência de cromita, embora
esta não tenha sido identificada qualitativamente nas
rochas ultrabásicas. Nas rochas básicas *nfíhe\\iti-raAa*^ os
resultados obtidos para cobre (160ppm) e S (900 a
l.OOOppm) indicam uma potencialidade para
mineralizações sulfetadas. As características observadas
na seqüência vulcanossrdimentar do complexo Barbacena
destacam a importância dessa unidade no contexto
geológico regional, em termos de previsão de
mineralizações, e conduziram à definição de três áreas (1,
ü e m), conforme representadas na carta integrada e
abordadas mais adiante. Além das ocorrências conhecidas
de manganês, talco e ouro (aluvionar), os termos
ultrabásicos dessa unidade apresentam potencial para
cromo, níquel (süicatado?) e Ttfl'^ do grupo da platina.

8J.3 Complexo Mantiqueira

O complexo Mantiqueira, que compõe amplo segmento
da área estudada, mostra uma variada composição
litológica: gnaisses tonalito-trondhjemito-granodioríticos,
com freqüentes fenômenos de alteração do tipo
saussurilização, argüizaçáo e serícitização, além de dis-
cretos processos retrometamórficos superpostos
(epidotização, carbonatação e t c ) ; anfibolitos;
métaultrabasitos, aparentemente conformando padrões
regionais de xenólitos incorporados nos gnaisses TTC;
migmatitos (de injeção); oitognaisse granftico, facoidal; e
hedenbergita-gnaisse, onde a paragênese recristalizada in-
dica condições de metamorfismo regional da fácies an-
fibolito (superior?). Ainda com relação is transformações
e deformações sofridas por esse conjunto htológico, cabe
ressaltar que dcatro de Mm evento de tectônica táOgcnciiL
deu-se uma deformação cúctil em zonas de cisalhamento
(simples) não-coaxial, com o desenvolvimento de
paragéneses mineralógícas características da fácies xisto-
verde nos protomilonitos e com recristalizações típicas da
fades anSbolito inferior nos milonitos e ultramilonitos. Um
distinto/aivic magmático ainda se encontra preservado em
grande número dos espécimes coletados.

Os dados geofísicos desse trato crustal evidenciam um
relevo magnético homogêneo, com algumas perturbações
correlacionadas às rochas de composição básica e
ultrabásica,

Os principais resultados da prospecção geoquímica
alcançados no domínio do complexo Mantiqueira cor-
respondem à detecção de algumas poucas (3) e discretas
anomalias de ouro em concentrados de bateia, possível-



Ba

GRANITOS FORTEMEN
TE DIFERENCIADOS

oGRANODIORITOS /"TREND" DE DIFERENCIAÇÃO V
a ? < a / _̂__ » >

Qz-DIORITOS DIORITOS

Fig. IL8.2 - Diagrama Rb-Ba-Sr de B Bouseily & El Sokkary (1975) mostrando os trends de diferenciação em rochas graníticas e
gnáissicas da folha Barbacena.

Complexo Ressaquinha: (+) Grinitóides ácidos (Ptri); (•) granitóides tonalftícos e quartzo-dioritos (Plr2). Complexo Mantiqueira: (v)
Rochas afealirtas (sienitos e monzodíorito); (A) biottta-granitos gnáissícos, gnaisaes tonalítico.» e trofldtajemíticos,

horndlenda-quamodiorito gnáissico. Sum metamorfica SAo Bento dos Torres: (o) Biotita-granrlóides gnáissicos; ( • ) granulitos ácidos e
noritos.



mente de características epigenéticas, conforme pode ser
depreendido das conceituaçõts defònnaáonais emitidas,
além de estanho (64ppm), talvez ligado às injeções graníticas.
Bem mais freqüentes são as concentrações de Cu, Cr, Ni, Co
e Zn na drenagem, refletindo as conspícuas ocorrências de
corpos anGbolíticos e metaultrabasitos em meio aos gnaisses
TTG, sem, contudo, no nível dos atuais conhecimentos, in-
dirarem a existência de depósitos metálicos. O esame des
dados litogeoquímicos disponíveis, principalmente no que
tange aos element os-traço, permite alcançar, ainda, deduções
adicionais: as rochas anfibolíticas dessa unidade apresentam
um geoquimismo típico de basaltos, onde eventualmente
despontam altos conteúdos de cloro (360 a 2.020ppm),
enxofre (900ppm) e flúor (LOOOppm), sendo que os dois
primeiros podem ter desempenhado um importante papel
dentro dos processos de concentração do ouro nos eventos
pós-magmáticos (deformações tectônicas e transformações
hidrotermais na fácies xisto-verde. Nos granitóides, de
quimismo calcialcalino e ampla variação composicional
(tonalitos a granitos), os elementos calcófilos Cu, Pb e Zn
exibem teores normais a baixos; os voláteis (flúor, cloro e
enxofre) mostram apenas concentrações normais; e outros
clementes, como Li, Rb, TR, Y e Ba denotam, como regra,
ínaa baixa especialização granítica. Outros estimadores,
comoasrazõesK,/Rb(0,13aO,49),Rb/Zr(0,09aa78)eBa/Rb
(£9 a 15,9), ratificam o pequeno potencial dos granitóides
quanto à existência de mineralizações pós-magmáticas.
Quanto aos ortognaisses sieníticos, de quimismo francamente
alcalino, foram registradas concentrações elevadas de tório,
cério, lantânio, ítrio e bário, o que deixa entrever a pos-
sibilidade de ocorrências monazíticas e zirconâicas mais ex-
pressivas nas proximidades da localidade de Santa Bárbara
do Tugúrio (trend composicional na figura USA). Dentro do
amplo espectro apresentado pelas rochas gnáissicas da
iipidadf, cabe destacar um agrupamento calcialcalino (médio
a alto-K) com potencialidade para mineralizações de Au-Mo-
Cu (figura IL8.1); sendo que os termos mais quaitzosos, no
campo E da referida ilustração, podem ser tomados como
representativos de paiingêneses intracruslais, com associação
esperada de concentrações de Sn, Nb, terras-raras etc. Porém,
o diagrama da figura UJ&2 comprova uma ausência de
especialização granítica, levando a classificá-los apenas como
precursores de mineralizações.

S3 A Complexo Ressaquinha

No domínio do complexo Ressaquinha, foram car-
tografados dois tipos principais de rochas granitóides: um
granodiorito-granítico, à base de microclina, oligoclásio,
quartzo e biotita, e outro quartzodiorítico a tonalítico,
constituído mormente de plagioclásio, hornblenda e
biotita. Tais conjuntos litológicos foram submetidos a
deformações dúcteis, por cisalhamento associado a
tectônicas tangenciais e transcorrentes, gerando
freqüentes protomilonitos e esporádicos milonitos. Devido

a essas deformações, é comum encontrar-se a paragênese
albita + dorita + epídoto + scricita, típica de condições
da fácies zisto-verde, substituindo parcialmente os
minerais originais, devendo ser ressaltado que
recristalizações da hornblenda caracterizam um metamor-
fismo anterior, em condições mínima» da fácies anfibolito
inferior. Os principais aspectos do panorama
metalogenético, a ressaltar-se nesse quadro, são:

— o zoneamento magnético fornece uma boa distinção
entre os quartzodioritos da região de Senhora dos
Remédios e os segmentos granito-granodioríticos do com-
plexo Ressaquinha. Tanto ali, quanto nas proximidades de
São Sebastião das Campinas, no noroeste da área, corpos
de metagabros são os responsáveis pelo relevo magnético
mais acentuado. É de se supor que intrusões (?) básico-
ultrabásicas sejam também as responsáveis pelas
perturbações percebidas em outros trechos dos granitóides
do complexo. Finalmente, alinhamentos magnéticos dis-
postos segundo NW a NE definem grandes descon-
tinuidades litolõgico-estruturais no seio da unidade;
— a prospecçãogeoquünica revelou um grande número de

áreas com concentrações metálicas na drenagem. No caso dos
elementos Cr e Ni, eventualmente também do Cu e do Zn, as
anomalias refletem algiimasdas ocorrências de rochas básicas
e, em muito menor proporção, ultrabásicas. Em quase toda a
área do complexo Ressaquinha, foram detectados elevados
teores de Au, Pb, Cu e Zn em concentrados de minerais
pesados, referfveis a fenômenos de hidrotermalismo sulfetado
e talvez aos veios de quartzo em zonas de falha. Essas
annmaliK encontram-se localizadas tanto **a* bordas dos
corpos de granitóides, quanto no seu interior, como na
pedreira de Campolide, onde «mobilizações epigenéticas
hidrotermais, sulfetadas, mostram uma paragênese
constituída de Au-Ag-Mo-Cu-(Zn). Também ao norte de
Barbacena foi observada a ocorrência de moübdenita em
zona de cisalhamento com alteração hidrotermal
(seriátização). Atividades pegmatito-pneumatolíticas devem
ser as responsáveis pelo estanho detectado entre Barbacena
e Barroso, o que deixa entrever alguma forma de
especialização granítica entre os termos mais ácidos da
unidade;
— os dados litogeoquímicos mostram que os granitóides
sódicos predominam amplamente sobre os potássio» c que, de
um modo geral, as razões de concentração como K/Rb (aha),
Rb/Zr(rjaixa)eBa/Rb(niuüoalta),somadas aos teores normais
de voláteis (F, Li e d) , tipificam variedades desprovidas de um
maior potencial em termos de mineralizações primárias. Con-
tudo, em algumas porções do complexo Ressaquinha, como nos
corpos de CampoEde e de Antônio Carlos, há evidências de
evolução dos termos caldalcalinos para alcalinos, com a
manifestação de fases voláteis alcalinas (mobilizados
microdínicos e akalifeldspato-granitos), alterações hidroter-
mais e nanifestaçóes sulfetadas, as últimas já dentro de um
evento posterior a uma tectônka rúptil.

O padrão composicional observado nos ütófipos do
complexo Ressaquinha encerra a mesma dualidade expres-
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sa nas distribuições das demais unidades estratigráficas
(figura n.8.1): uma série calcialcalina baixo-K, com poten-
cialidade para mineralizações de Au-(Ag)-Mo-Cu-(Pb)-
(Zn), compreendendo principalmente granitóides
tonalíticos e quartzodioríticos da unidade PIr2, nos quais
cabe destacar a detecção de indícios auríferos de até 3ppm
em concentrados de bateia. O outro conjunto (unidade

monzogranítica e constitui um grande número de s. xks de
dimensões variadas e corpos batolíticos, configurando uma
expectativa metalogenética para depósitos de Au-Mo-Cu.
Todas as amostras analisadas de granitóides desse com-
plexo exibiram um baixo grau de especialização (figura
11.82) e, junto com outros parâmetros litogeoquímicos
como os teores de elementos voláteis, granitófilos e terras-
raras, possibilita caracterizá-los como precursores, dentro
da conceituaçâo de Ramsay (1986).

83.5 Grepo SSo João dei Re!

O grupo São João dei Rei, na porção ocidental da área,
está representado pelas formações Rio Elvas (biotiía-
qEar^ograsada-ssto com lestss quartzâicas) c Prados
(filhos, calcixistos e mcgalcntes de calcário). A posição
ocupada pela seqüência supracrustal configura uma bacia
intracratônica calma e rasa, onde a presença de xistos
mikraíticos sugere um relativo grau de aloctonia. Com
relação à formação Prados, os calcários lenticulares (fades
marinha), com variados graus de pureza e recristalização,
correspondem provavelmente a um ambiente de
sedimentação proximal, iagunar. No âmbito dessas rochas
carbonáticas, delimitadas na área VIII da carta
metalogenético-previsional, um outro aspecto que merece
destaque refere-se ao potencial para mineralizações sul-
fetadas, em função das condições redutoras sinsedimen-
tares (abundância de material grafitoso), constituindo
sítios favoráveis à geração de depósitos plumbozíncíferos.
Os metassedimentos pelíticos e pelito-carbonáticos da
unidade suportaram condições de metamorfismo da fácies
xisto-verde. Dados geofísicos mostram uma coincidência
de parte dos limites da unidade com estruturas planares a
NNE, além de anomalias dipolares possivelmente ligadas
a intrusões de rochas básicas. Os resultados geoquüaicos
obtidos, com discretas anomalias de Zn e Au, não realçam
sobremaneira o potencial (depósitos sulfetados) aventado
para essa seqüência.

83.6 Coberturas cenozoicas

As aJuviócs quaternárias, particularmente desenvol-
vidas no vale do rio das Mortes, encerram concentrações
auríteras pouco expressivas na maior parte do curso atual,
mas têm um importante papel no fornecimento local de
material para construção (areia c cascalho).

8.4 Arcas mlneralizadas/previsionais

O objetivo final da carta metalogenético-previsional é a
delimitação de áreas mineralizadas ou favoráveis a
mineralizações, com base nas leis que controlam a
distribuição das concentrações minerais na natureza. Na
folha Barbacena, foram selecionadas oito áreas de inter-
esse para a prospecção e/ou c^ptorsção sclccra!, cens t^a
nos indícios diretos (dados cadastrais) e indiretos (resul-
tados geoquímicos, principalmente). Por oportuno, cabe
ressalvar que o termo áreas mineralizadas tem aqui um
sentido puramente qualitativo, designando por igual as
concentrações minerais econômicas ou antieconômicas.
Na tabela ÜJ&2, encontram-se relacionadas todas as áreas
mineralizadas/previsionais delimitadas na folha Bar-
bacena, distribuídas segundo as i'n'̂ a<1r̂  litostratigráficas
e os domínios metalogenéticos caracterizados anterior-
mente. Tais mineralizações serão descritas a seguir.

8A1 Mineralizações de calcário e argila

Próximo ao limite ocidental da folha, foiam cadastradas
seis ocorrências de calcários csldticos da fonsâção Pi adev.
do grupo São João dei Rei. Os registros litológicos apontam
para um ambiente de sedimentação marinho provavel-
mente do tipo Iagunar, restrito, propício à precipitação
química que gerou as megalentes carbonáticas. E de se
supor que tenham ocorrido variações climáticas e/ou
mudanças nas condições de circulação, devido às
mtercalações pelíticas no conjunto. Tais depósitos têm um
importante papel no fornecimento de matéria-prima para
a indústria cimenteira, com reservas de cerca de 15 milhões
de toneladas. Processos meteóricos mais recentes, aparen-
temente a partir do Terciário Médio, ou seja, após a fase
de pediplanação do ciclo Sul-Americano, conduziram, nos
níveis topográficos mais superficiais, a concentrações
residuais de argilas, ainda oão-aproveitadas, mas es-
timadas em quase 30 milhões de toneladas.

ÍA2 Mineralizações de ouro

Indícios de ouro foram detectados em grande parte das
drenagens da folha Barbacena, principalmente sob a forma
de anomalias geoquímicas em concentrados de bateia,
onde não raro despontam teores de algumas dezenas de
ppm, até um máximo de 4S0ppm, distribuídos sobre diver-
sas unidades estratigráficas. A análise das condicionantes
litológicas, tectônicas (ambientes), deformacionais,
metamórficas etc. já foi realizada no subitem anterior, no
que concerne zos vazios aspectos que aparentemente
regem tal comportamento. Com efeito, as concentrações
de ouro parecem ser decorrentes de uma multiplicidade de
fatores e situações, salientando-se, de uma forma bastante
resumida: freqüência de rochas máfícas c uhramáficas,
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integrantes de seqüência metavulcanossedimenlar (com-
plexo Barbacena) ou aparente padrão de xenólitos (com-
plexo Mantiqueira), o que deixa entrever a possibilidade
de mineralizaçoes vulcanogênicas; remobilizaçóes as-
sociadas à granitogânese (complexo Ressaquinha); zonas
com elevadas taxas de deformação» como as decorrentes
dos regimes de cisalhamento tangencial (transporte de
escamas cristalinas para NNW) ou transcorrente, e repre-
sentadas na carta metalogenético-previsional, onde se
teriam alojado mineralizaçoes epigeneticas;
superímposiçáo de metamorfismo em condições de fácies

xisto-verde, com hidrotermalismo associado, dando lugar
a depósitos metaroorfogênicos, dentro dos conceitos de
segregaçâo/dilataçâo.

Como indícios diretos, foram identificados vários
garimpes abandonados de ouro, ao longo das aluviões
recentes e terraços subatuais do vale do rio da Mortes,
caracterizando a mineralização secundária do metal em
q«?«:tão "n drea I. Apesar Ja presença de indícios auníeros
em praticamente toda a área estudada, a análise da
distribuição nos tributários do rio das Mortes aponta, como
fonte primária mais provável no caso em tela, para a
seqüência metavulcanossedimenlar do complexo Bar-
bacena (carta anexa). As aluviões do rio das Mortes têm
sido palco de atividades extrativas desde, praticamente, o
inicio do ciclo do ouro no estado de Minas Gerais,
documentado por extensas áreas de «/iscalho lavado. Con-
tudo, nem sempre os teores de ouro atingem níveis de
concentração satisfatórios, conforme ali constatado pela
própria CPRM, em 1986. O ouro faz-se acompanhar de
outros minerais resisiatos, coniu a lurmaüna, na fração
pesada dos sedimentos fluviais. Noticias mais vagas, não-
confirmadas no presente trabalho, dão conta também da
presença de cassiterita.

Quatro ouuas áreas auriíeras foram delineadas com
base em indícios indiretos (petrográficos, geoquímicos e
estruturais). Na área II, freqüentes e intensas anomalias
geoquúnicas para Au, Cu e Pb na drenagem instalada sobre
a seqüência metavuicanossedimentar do complexo Bar-
bacena e borda do stock monzogranítico de Campolide
(complexo Ressaquinha), estão acompanhadas de
concentrações litogeoquímicas (Au, Ag, Mo, Cu, Zn) e
edáfícas (Au), alterações hidrotermais (epidotização,
cloritizaçáo, moscovitização e carbonatação),
turmalinização, potentes veios de quartzo leitoso,
talcifkaçâo, milonitização por cisalhamento de baixo e alto
ângulo etc. As mineralizaçoes auríferas aí esperadas são,
cm grande parte, do tipo epigenético, remobilizadas por
metamorfismo hidrotermal, com acentuado controle
estrutural exercido pelas zonas de cisalhamento, fraturas
extensionais e fraruramente provocado pelas intrusôcí
graníticas.

Nas áreas IVa, IVb e IVc ocorrem indícios geoquímicos
de ouro (1,0 a 4,0ppm) c de chumbo (440ppm) na fração
pesada de sedimentes coletados sobre o complexo Ressa-
quinha, a NW de Barbacena. Há que se ressaltar a
associação aparente com grandes lineamentos magnéticos,
freqüentes corpos cie xistos c talcoxistos, além da
constatação de aitsrações hidrotermais com discreta
mineralização de moltbdenita, cm zonas de maior
deformação dos granitóides. A análise desse contexto
geralmente aponta para uma epigênesc do ouro, onde os
gnaisscâ precursores do* granitóides podem ler desempen-
hado importante papel. Os mclalotectos prováveis são as
zonas de cisalhamento de alto ângulo, e os possíveis cor-
respondem aos veios de quartzo contendo ouro e elemen-
tos calcófilos (Mo e Pb).

Situação similar parece ocorrer nas áreas V c VII, com
anomalias mais discretas de Au nos domínios dt.s
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p An nmnpkm Restaqainha c gnaiwrx tonalito- M.4 Mineralizações de manganês
trondbjcmíticos do complexo Mantiqueira, respectiva-
mente, na porção oriental da área estudada. No caso Todas as quatro ocorrências de manganês cadastradas
particular da área VII, chama a atençio a marcante na área associam-se a corpos de gondito intercalados em
freqüência e aparente associação a corpos de rochas moscovita-biotita-xistos da seqüência metavulcanos-
ultrabástcas talcificadas. sedimentar do complexo Barbacena, nas proximidades de

Campolidc (área D) e Doutor Sá Forte (área m). Essas
8.43 Mineralizações de talco eesteanto ocorrências estão relacionadas aos processos de enri-

quecimento supergênico sobre os corpos lenticulares de
As áreas OeVO congregam muitas das ocorrências de Bondfto, de dimensões reduzidas, possivelmente pelos

talco e esteatito encontradas na folha Barbacena, onde se v á r i o s e v e n t o s deformarionais.
encontram distribuídas nos domínios das imirfarf̂  Bar-
bacena, Mantiqueira e Ressaquinha. Nos corpos
dtrabási<^dedimensõesmaiores,coinooquesecncontra *-4S Mmera»«açóes de quartzo
a leste de Campolide, observa-se um zoneamento
ütológico, com a passagem de cloritaxisío para talcoxi5toe, N a s á r c a s V I c v n » encontram-se diversas
fiaâlmente, serpenünilo em posição mediana. O processo oc*>"ências e garimpos de quartzo, onde são
de talcifícacão das rochas ultrabásicas parece estar aproveitados os filões ou respectivos elúvios. As
relacionado à deformação por cisalhamento, com mincralizações de quartzo da área VI (quatro garimpos)
migração de fluidos para as zonas distensionais e estão ligadas a zonas de cisalhamento de alto ângulo, de
conseqüente retrometamorfismo hidrotcrmaL direção NE-SW, e fraturas associadas.



ft/te

PARTE HI

CONCXUSOES E RECOMENDAÇÕES



SF23-X-C-m (Barbacena) 153

Capítulo l
Conclusões

por
Luiz Alberto Brandalise t Haroldo Santos Viana

Os trabalhos realizados na folha Barbacena, parte in-
tegrante do Projeto Barbacena, representam um sig-
nificativo avanço no conhecimento geológico de parte das
províncias geotectônicas São Francisco, Mantiqueira e
Tocantins, no estado de Minas Gerais.

De acordo com a filosofia de trabalho adotada no
Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil -
PLGB, alicerçada na utilização de técnicas adequadas à
escala de levantamento, conseguiu-se materializar uma
cartografia geológica atualizada e confiável, de maneira a
permitir que os usuários do setor mineral possam planejar
seus investimentos com menores riscos.

A folha Barbacena foi levantada de modo integrado com
as demais folhas do projeto, de maneira que as conclusões
ora emitidas estão em parte estríbadas nos dados nelas
obtidos. A seguir, serão relatadas as principais
contribuições geológicas advindas do levantamento nos
campos estratigráfico, petrológico, litoambiental,
geoqumico, geofísico e metalogenético.

Na parte estratigráfica, tentou-se manter, a princípio, a
nomenclatura em uso, introduzindo-se, porém,
modificações propiciadas pela escala e decorrentes da car-
tografia efetuada, criando-se novas unidades em estrita
obediência ao Código de Nomenclatura Estratigráfica
(Petri et a!., 1986). Taram definidos, na folha, o complexo
Ressaquinha e a suíte metamórfica São Bento dos Tones,
além de corpos granitóides de menor expressão. Outras
unidades foram cartografadas, como os complexos Manti-
queira e Barbacena, o grupo São João dei Rei e corpos de
metabasitos.

Os complexos Ressaquinha e Barbacena estão inseridos
nos domínios da província geotectôoica São Francisco,
caracterizada por rochas do domínio da crosta
intermediária.

O complexo Ressaquinha, constituído por rochas de
caráter granitóide, foi dividido em duas unidades: unidade
1, granito-granodiorítka, e 2, quartzodiorítica a tonalítica,
ambas com pouca deformação, localmente afetadas por
risalhamento de baixo ângulo e marcadas por efeitos
retromórficos na fácies xisto-verde. Os dados
petroquímicos revelam que a unidade 1 distribui-se segun-
do um trend calcíalcalino e eventualmente subalcalíno, tem

caráter metaluminoso, transicional, gerado em ambiente
de arco ou colisão continental e sob crosta com espessura
superior a 30km. A unidade 2 distribui-se em trend toleítico
de diferenciação magmática, tem caráter metaluminoso,
transicional ou de sintais, gerado em ambiente pré- ou
sincolisional em crosta com espessura entre 20 e 30km.

O complexo Barbacena é constituído por rochas de
natureza metavulcanossedimentar definidas como biotita-
gnaisses, anfibolitos, xistos, quartzhos, metaultramafitos e
corpos metabásicos. As poucas amostras analisadas petro-
quimicamente são insuficientes para conclusões seguras
quanto à petrogênese. Contudo, observa-se um grupo de
caráter komatiítico e outro de caráter sedimentar ou de
rochas profundamente alteradas por processos
metamórficos/metassomáticos. Entretanto, a ausência de
estruturas primárias não impede que essas rochas possam
ser consideradas cumulatus.

O complexo Mantiqueira e a suíte metamórfica São
Bento dos Torres fazem parte da província geotectônica
Mantiqueira, caracterizada por rochas dos domínios da
crosta intermediária e inferior, respectivamente.

O complexo Mantiqueira é constituído por gnaisses com
intercalações de anfibolitos, intensamente rwalhados com
metamorfismo na fácies anfibolito. A litogeoquímica, com
base na função discrimisante de Shaw (1972), mostra essa
unidade como ortoderivada, independentemente da
composição básica, intermediária ou ácida dos litótipos. As
rochas básicas provêm de magma pigeonito-toleítico, en-
quanto as rochas intermediárias e ácidas têm, na sua
maioria, caráter calcialcalino. As características dos
litótipos desse complexo assemelham-se aos de sintexia de
Keqin (1982) gerados em ambiente de arco magmático ou
margem continental ativa, ou seja, um ambiente orogênico
compressivo do tipo andino.

A suíte metamórfica São Bento dos Torres é definida
por rochas de natureza charnoquítica, granulitos ácidos,
piriclasitos, piribolitos e enderbito-gnaisse. É constituída
por rochas ortoderivadas básicas, intermediárias e ácidas.
As básicas têm caráter metaluminoso, toleítico; já as
intermediárias e ácidas têm caráter calcialcalino. Pelos
padrões de ETR, as rochas ácidas classificam-se como
granitóides de sintt ds a transicionais, as intermediárias
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sugerem rochas formadas por fusão parcial crnstal a partir
de material aníibolítico, enquanto as básicas referem-se a
basaltos tolcíticos caldalcafinos (empobrecidos em ETR
leves) ou tipo TH2 de Condic (1982). A ambiência
tectônica pode ser definida como de margem continental
ativa ou arco magmático semelhante ao ambiente
oroeènico andino de Pitcher (1979).

O grupo São João dei Rei integra a província geotectônica
Tocantins, caracterizada por rochas do domínio da crosta
intermediária. Foi dividido em duas formações: Rio EIvas,
com predomínio de biotita-xistos, e Prados, formada por
fifitos, caJáfililos e megalentes de calcário. A sedimentação
dos litótipas dessa unidade caracteriza um ambiente de
deposição de mar de plataforma, cahno e raso.

Regionalmente, foi constatado um número máximo de
cinco eventos deformacionais, estando presentes apenas
três na folha. O evento mais marcante é de caráter com-
pressivo e está relacionado à foliação/bandamento
gnáissico de transposição de baixo ângulo, associado às
zonas de cisalhamento dúctil de baixo ângulo. Forte
lineação mineral, amplamente distribuída, indica
transporte tectômeo de ESE para WNW.

Uni modelo de evolução crusíal é proposto baseado em
dados geofísicos do levantamento gravimétrico, dados
aeromagnetométrícos e de datações anteriormente exis-
tentes e efetuadas no prejeto, tendo também como suporte
observações em regiões vizinhas aos estados do Rio de
Janeiro e Espírito Santo.

As datações efetuadas no projeto, pelo método Rb/Sr,
revelaram idades em tomo de TffXV» ? t com razão »"«"»>
de 0,71 pan os gnnitoidcs do complexo Ressaquinh* e
2684m.a. com razão inicial 0,71 para as rochas da softe
metamórfica São Bento dos Torres.

A análise dos dados do levantamento geoquímko per-
mitem concluir que é nítido o controle tectocostruturai
para o ouro e que o seu potencial está associado aos
complexos Ressaquinha e Barbacena, circunscrito às zonas
de cisalhamento de alto ângulo, principalmente. Quanto
aos elementos Cu, Zn, Ni, Co e Cr o controle é Ktológico,
restringindo-se às faixas de rochas ff*áftfi'o->>fr™n^fifflv

O panorama metalogenético-previsional da folha
Barbacena está representado por algumas áreas
delimitadas com base em indícios diretos e indiretos de
mineralizações, de interesse para a prospecção mineral.
Os resultados foram conseguidos através da integração
multidisciplinar de informações geológicas, geoquímicas
e geofísicas aliados ao cadastramecto mineraL Dentre as
unidades cartografadas na folha, o complexo Barbacena
se apresenta como de maior interesse para a prospecção
de ouro, além de indícios geoquímicos para Cu c Ni. A
seguir, pode-se citar o grupo São João dei Rei, que
apresenta jazimemos de calcário e argila. Deve-se salien-
tar a ocorrência de quartzo em todas as unidades, tanto
associado a veios, ou como remobüizado, principal-
mente, no grupo São João dei Rei, sendo amplamente
utilizado na região como fundente.
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Capítulo 2
Recomendações

por

Luiz AJbeto Bnmdaãse e Haroldo SantasViana

A evolução do conhecimento sobre a geologia, obtida
no decorrer dos trabalhos do projeto, se por um lado
permitiu conclusões, por outro lado, num senso crítico,
suscitou problemas expressos ao texto ou decorrentes
das tipóteses nele desenvolvidas, o que impõe que se
recomende uma serie de proposições visando a uma
melhor orientação para trabalhos futuros na área.

É necessário mu estudo mais criterioso do ponto de
vista químico, petrográfico e estrutural dos gnaisses
bandados e cisalhados que ocorrem a norte e a sul da
faixa de ocorrência da suíte metamórfica São Bento
dos Torres, os quais são macroscopicamente semel-
hantes e foram englobados no complexo Mantiqueira.
Essa proposição é feita tendo em vista que os gnaisses
nas proximidades de Barbacena podem ser rochas do
bordo do complexo Ressaquinha, envolvidos por cisal-
hamento de transpressáo. Do mesmo modo, datações
radiométrícas nos referidos gnaisses permitiram con-
firmar essas ilações, além de posicionar melhor o com-
plexo Mantiqueira geocronologicamente, pois a maior
parte das datações atribuídas ao complexo, na folha,
sem sombra de dúvida, refere-se a outras unidades.

Também devem ser efetuados estudos detalhados envol-
vendo petrografia, litogeoquímica, petrologia e geologia
estrutural, visando a obter subsídios para a elucidação do

p
no contexto geotectõnico global. Tal acertiva t fundamen-
tada no sea afinhamento com uma serie de corpos alcalinos
metamerfizados como MatoJa, Mercês e Ubari.

Chama atenção a faixa de metauhrabasitos takiftcados
fflfwitrios im*tiiMamj*ntr ao norte de -*>»"*» Bárbara do
Tugúrio, constrastando a sua abundância com a
distribuição dessas rochas no complexo Mantiqueira. É
necessário que se faça um estudo das encaixantes desses
metaultrabasiios, gnaíw», anfibolitos finos e gna, g g
micáceos, pois tal faixa suscitou dúvidas de posicionamento
nos trabalhos e poderia ser correlackmável às seqüências
do complexo Barbacena, talvez aqui embutidas por

Do mesmo modo, merecem estudo os hedenbergita-
mgitxr^ situados na <frw*da ^v- serras do Ramalho e de
Santa Croz,a sudeste de Santa Bárbara do Tugúrio. Sua
caracterização petrológica, petroquímica e estrutural é im-
portante para seu posicionamento no contexto da evolução
geológica da área.
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SÚMULA DE DADOS DE PRODUÇÃO

1. Mapeamento Geológico

Caminhamento geológico (km) : 2060
Afloramentos estudados 817
Amostras coletadas S06
Cadastramento minera 51
Análises petrográficas 171
• Análises geocronológicas 30

2. Geofísica

Gravimetria (Icm) 626
Interpretação de dados aeromagnetomélricos (km2) 2900
Densidade de rochas 41

3. Geoqnímica

3.1 Amostragem

Sedimento de corrente 340
CúBCcDUadúdc minei ais pesado» 112
Rocha 42

32 Análises de sedimento de corrente

Espectrografia 9990
Absorção atômica 2926

3.3 Análises de rocha

Elemcntos-traço 42
Óxidos 42
Tcrras-raras 42
Fluorescência de raios X 87
• Previsão



INFORMAÇÕES GERADAS

Os levantamentos propiciaram os dados reproduzidos no Apêndice I e documentos listados a
seguir, que se encontram disponíveis no presente trabalho e nos escritórios do DNPM c CPRM.

1. DOCUMENTOS PRODUZIDOS E INSERIDOS NO TEXTO EXPLICATIVO
- Figuras e Gráficos:
Tabehs de Resultados Petrográficos e Químicos;
Fotografias de Afloramentos;
Carta Geoquímica Simplificada e Reduzida;
Diagramas de Ccr-jiaçáo;
Mapas Gcofísicos Reduzidos.

2. DOCUMENTOS ANEXOS AO TEXTO EXPLICATIVO
Carta Geológica - Escala 1:100.000;
Carta Metalogenéüco-Previsional - Escala 1:100.000.

3. DOCUMENTOS DISPONÍVEIS EM ARQUIVO ELETRÔNICO
Cadastro Geoquímico, com dados de campo e analíticos de todas as amostras com análise química;
Fichas de Afloramento;
Fichas de Análises Petrográficas (Seção Delgada);
Fichas de Cadastramento de Recursos Minerais;
Perfis Gravimetria».

4. DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NO DNPM
Mapa de Afloramentos - Escala 1:100000;
Mapa de Dados Estruturais - Escala 1:100.000;
Carta Geoquímica - Escala 1:100.000;
Mapa de Pontos de Amostragem de Sedimento de Corrente, Concentrado de Bateia, Solo, Laterita

e Rocha;
Mapa Bouguer Provisório do Brasil (SE) - Escala 1:1.500.000;
Mapa de Contorno Magnetométríco (campo total reduzido do IGRF) - Escalas 1:100.000 e

1:500.000-,
Mapa de Interpretação Magnetométrica - Escalas 1:100.000 e 1:500.000;
Mapa de Interpretação do Mapa Bouguer (Sudeste do Brasil) - Escala 1:2.500.000.
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Foto 1 - Gnaisse finamente laminado, com intercalates de xistos complexo BarDacena. unidade T.
Local: antiga estrada Sá Fortes - Antônio Carlos. Afloramento HV-387 (UTM 630600E7642700N).

ttV*v-«.:t£j,'*'*V/í?-" - ' V Foto 2 - Xsto do complexo BarDacena, injetado por granitóide
' - " - - ' Afloramento HV-304 (UTM 615650E7644100N)

Fole 3 - Mígmatito com estrutura achoden. Zona d» i nuto dos complexos Ressaquinha e
Mantiqueira. Local: proximidades de Pouso A!cgr«. Afloramento HV-253 (UTM 63785067662150N>.



Foto 4 - Rocha granitóide do complexo Ressaquinha com xenólitos de grtaisse bandado do
complexo Mantiqueira. Local: Pedreira Lecourg. 6B-G4Q A/:cramento HV-S3 (UTM

Foto 5 - e.otita-quartjoxistos da formação Rio Efvas. Grupo Sáo
Joàc dei Rei. Local: Bfl-265. entre Barbacena e Barroso.

Afloramento HV-3C iUTM 518350E765700CN).

Fofo tf - Zan* a« ctsalhamcnio d« alto Angulo «m gnais<« do
complexo Mantiqueira. Local: pedreira da prefeitura de

Earbacena. Woramento HV-362 (UTM 626000t/76539CON).



Foto 7 - Zona de contato de Mitos da formação Prados com os gramtcides do complexo
Ressaçuinha. Presença de brectia de talude. Local: BR-265, trecho Barbacena/Barroso. Afloramento

HV-35 <LTM6t4600E/765670CN).

Foto • - Contato de filrto da formação Prados com lentes de grafita. com o gramtóide do complexo
Ressaquinha. Local: BR-265, trecho Barbacena/Barroso. Afloramento HV-35 (UTM

614600B7656700N).

5 ,

Feto 9 - Btotita-çn»*** bindado atalhado com dobras isodinais • em "bainha" Complexo
Mantiqueira. Local: zona urbana de Ibertíoga. Afloramento HV-flfl (UTM 60890OE/7828050N).



Foto so - yx»» -o*-.* fi*'*t<» sa t.pc r e.urai. 3* (ase ce deíormaçâo Dj. em gn*sse bardado do
cc<~c «to VV.IQI**» u>c* roctor-a MG-»32. tecne Batcacena - Desterro do Meto. Afloramento

Foto 11 - Cicc»} em x>*.nn*'.

ae a *o irçi. o ce Bãtize-ã <o<:» pecre^a e-n

Foto 13 - Dobras intratotiais a aspecto anauoniosado da
iaminaçao gnaisfcca. na zona da cisaihamafito da atto angulo da
Baroacana. Local: pedreira em Barbacana. Afloramento HV-362

r

Foto 12 - Cosras ntrafcliaiS romoiaas. em gnause Dandaco <3o corrpie»3 V!art:iqueiw. na zona «Se
ciá i iaTei ro -re íito ângulo de 3aroacena Lccai: peare-ra em Bartas»"!. Aroramento HV 362
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SO24-Y-B-VI
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Monte A2«a3
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SE.24-Y-C-V
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SF23-X-B-I
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S&22X-C-VI.2
SG22-X-D-I1
SO22-X-0-I3
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Baixo Guandu'
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Mariana1

Ro Pomba*
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SG-22-Z-tWI.I
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SH22-V-C-W
SK22YAL4
SK22-Y-C-B
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Campo Largo7

Contenda7
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Araucária7

Sao José dos Pinhais
Mandiritufia7

Botuvera. '
Brusque'
Romnopobs
Santa Mana '
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RiO Viniquim'
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Aitarwa 4

Santa h a s 4

Sera dos Carajás4

VHortrx Freire4

Imperatriz
Areia Branca/Mostoró 2

Currais Novos 3

JaroimdoSeridó''
Serra Talhada7

Afogados da tagazeira'
Monteiro'
Natal3

João Câmara'
Limoeiro'

SC.2O-V-B-V
SC^O-V-C-V
SC20-V-C-VI
SC^O-V-O-I
SC.24-V-A-I8
SC.24-V-A-VI
SC24-V-8-IV

SC^4-V-O-l
SC-24-X-C-V

SC^4-Y-B
SC-24-Y-B-Vl
SO24-Y-C
SC.24-Y-D
SC^4-Z-A-P
S C i 4 - Z - A ^
SC-25-V-A-P
S0.21-Z-A
SO.21-Z-C
3O.22-X-D
SO.22-Z-B

Porto Velho'
Abjni'
Mutumparaná'
Jabparaná'
Santa R o m e n a '
Racho do Caboclo'
Cristalia'
PetroJtna
Uaua2

RãwnotinQai
Santa Bncida T

Piranhas*
Sanfiof <So Bonfim
Euclidesda Cunha3

Jacobma2

Serrinha 7

Jeremoabo
Carira'
VHdriadeSto.Antao'
Rosará do Oeste2

Cuiabi2

Porangatu2

Umaçw2

i

•

SO22-Z-C
SO22Z-D
SOÍ3-X-B
SO^3-X-D
SD^3-Y-C
S023-Z-0-fV
SD.24-V-A-H
SO 24. VA-V
S0Í4-V-C
SO24-V-C-B
SO 24-Y-A

SE^2-X-A
SC.22-X-B
SE.22-X-0
SE23-Z0
SEJ3-Z-C
SE.23-ZD
SF.23-V-D-V
SF.23-X-B-H
SF.23-X-B-IV
SF23-X-C-I»
SF^3-X-C-IV

C«res2

Goianes<a2

ibctirama :

Bom Jesus da uaca2

Bras:>ia 3

Janaúba3

Utrnga'
Lençóis'
livramento do BrumaSo '
Mucugé'
Vitoria da Conquista 2

Ipora2

S. Luís de Montes Betos2

Goiânia2

Moninnos
Guanhaes}

Belo Horixonte 2

Ipaonga2

Sao Gonçaio do Sapucaí'
Ponte Nova'
Ro Espera'
Barbacena'
üma Duarte'

Sa24-Y-C-V Patos'
S8.24-Y-C-V! Simões1

SB.24-Z-0-! Patos'
S8.24-Z-O-II Juaztirinho'

SC^4-V-A-H Paulistana'
SC 24-V-A-IV Barra do Bonito '
SC.24-V-A-V Afrink)'
SC.24-Y-D-II Gavião'

SC.24-YD-IV Mundo Novo'
SC 24-Y-D-V Pintadas'
SC 24-Y-O-VI Serrinha'

' Levantamento Geológico/Gtoquímico/Metatogefietíco na escala 1:250.000. 1:100000. 1.50000: * Mapas M*taiogenet>cos e de Previsão ae
Recursos Minerais escate 1250.000: * Mapas de Previsão de Recursos Hídncos Subterrâneos escala 1:100 000. * Projeto Especa. Mapas se
Recursos Mmerais. de Solos e de Vegetação para a Arca do Programa Grande Carajás - Subprojeto Recursos Minerais * Levantamento
geológico visando ao meío-ambientr. •Levantamentos aerogeofísicos:7 integração geoiogico>geoo.uimica de regres metropolitanas
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Caneataí1
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HoMaú2
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Rtollatauni
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S&24-V-8

FWpiri1
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SBJ+OtC
SE24-Y-A
Sa24-Y-B
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Sa24-Z-B
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SC20-V-C
SC204M)
SO20-Y-B
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SC20-Z-A
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«C20-Z-C
SO20Í-0
8C21-Z-B
SC22-X-O
SC22-Z-B
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a
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a
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