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RESUMO

o presente trabalho objetivou demonstrar a

potencialidade das interpretações geocronológicas voltadas ao te

ma da evolução antiga de terrenos metamõrficos policlclicos. Os

estudos empreendidos concentraram-se no embasamento polimetamór-

fico exposto a oeste do Quadrilátero Ferrífero sendo enfatizado,

adicionalmente, o magmatismo básico de natureza anorogênica, cu-

jas rochas possuem significativa distribuição neste domínio da

porção meridional do Cráton do São Francisco. Com base no estabe

lecimento de critérios interpretativos para os diferentes padrões

de idade obtidos são também efetuadas considerações acerca da de-

limitação da margem cratônica, relativamente às faixas móveis

marginais. Finalmente, é apresentada uma evolução geocronológi-

ca da cobertura sedimentar Bambui, fundamentada em completa rea-

valiação do conjunto de idades disponível.

0 acervo radiomêtricô processado para a sín

tese, proveniente de uma ampla amostragem representando os vários

domínios litológicos caracterizados, possui cerca de 250 determi

nações pelos métodos Rb-Sr, K-Ar e Pb-Pb. As interpretações de-

correntes têm por base um tratamento através de diagramas isocrô

nicos (a nível ôe afloramento ou de referência), em combinação

coro um quadro esquematico de resfriamento regional vinculado às

idades aparentes. Em conseqüência, foram estabelecidas as épo-

cas principais de eventos tectonomagmáticos desenvolvidos na por

ção meridional do Cráton do São Francisco viabilizando, assim,

comparações evolutivas com outros setores crustais da unidade geo

tectônica.

O padrão de distribuição das idades radiomé

tricas e evidências isotópicas de Sr e Pb permitiram esboçar um

quadro paleotectõnico para o Arqueano tardio (3,0 - 2,6 b.a.) e
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Proterozõico Inferior (2,4 - 2,1 b.a.), condizente con dois pe-

ríodos maiores de crescimento continental: aquele sais antigo

sugestivo da etapa principal de espessaaento crustal (formação e

aglutinação da massa continental), e o mais jovem sendo tipifica

do pelo desenvolvimento do Cinturão Mineiro, de natureza parcial-

mente ensiâlica, cuja atividade causou o rejuvenescimento da maio

ria dos valores aparentes K-Ar do domínio arqueano. Por outro Ia

do, as idades radiométrica? F-*r •? »b-Sr temporalmente associadas

ao Proterozõico Médio e Superior, reveladas por setores específi_

cos do embasamento cr atônico, são interpretadas, respectivamente,

como um reflexo da evolução do sistema intracratônico Espinhaço e

das faixas móveis marginais brasilianas.

Com referência ãs datações do magmatismo bá

sico anorogênico, a interpretação dos resultados possibilitou a

definição temporal das etapas distensivas principais da evolução

geológica regional, como decorrência da mobilidade de faixas mó-

veis adjacentes a segmentos já estabilizados. No âmbito do Crá-

ton do São Francisco, as extrapolações efetuadas,com base no con

junto de idades existentes em rochas intrusivas básicas e afins,

contribuíram para um melhor entendimento do comportamento geodi-

nâmico da entidade frente aos esforços ocorridos em seu interior

durante o Proterozõico.

Finalmente, análise crítica do acervo de da

dos radiométricos disponível em rochas do Grupo Bambuí indicou

una evolução do Proterozõico Superior. As datações provenientes dos

Grupos Bambuí e Una revelaram um quadro de idades heterogêneo em

ambas as unidades, destacando-se como um todo a forte influência

termal brasiliana rejuvenescendo a maioria das idades K-Ar e Rb-

Sr e dificultando, assim, a obtenção de idades representativas em

termos de deposição sedimentar. Entretanto, inferências geocro-

nológicas a partir de rochas básicas intrusivas em unidades li-

toestratigráficas sotopostas ao Grupo Bambuí são sugestivas de

que, em determinados setores, o início de seu desenvolvimento te

ria ocorrido por volta de 1000 m.a. atrás, ao passo que em outras
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áreas (em especial no estado de Ninas Gerais) a sedimentação se-

ria necessariamente de idade mais jovem (cerca de 640 m.a. ou ae

nor). De outra parte, análises de composição isotópicade Pb dis

poníveis para o Grupo Bambuí são indicativas de que a evolução

das razoes isotõpicas desse elemento ocorreu em dois estágios

principais: sua separação do manto e introdução na crosta há

2,0 b.a. (época do "diastrofismo Minas") e sua incorporação ãs ga

lenas há cerca de 600 m.a. atrás, por remobilização a partir do

embasamento.



ABSTRACT

Interpretation of ava<lable radiometric data

from polymetamorphic terranes of southern part of the São Fran-

cisco Craton demonstrate:: the importance of geochronology as a

tool in the study of ancient crustal evolution. In addition,

radiometric study of basic intrusive magmatism helps define tl*e

most important epoch" of crustal rifting during the Proterozoic.

The definition of the southern border of the cratonic area based

on distinctive age patterns of the gcochronological provinces is

also discussed. Finally, the geochronologic evolution of the

Bambui platform cover is presented.

Approximately 250 radiometric age determina

tions (Rb-Sr, K-Ar and Pb-Pb methods) were interpreted principal

ly through the use of isochronic diagrams, as well as from dif-

ferences in the patterns of apparent age in characteristic lithol,

ogLc domains. The geologic history tectonomagmatic events iden-

tified in this study is compared to the crustal evolution of sim

ilar segments of the São Francisco Craton and elsewhere.Two main

geochronological provinces are here defined: one, of Archean

age (3.0 - 2.6 Ga), is related to the most important period of

different!ation/accreti.on from the mantle and the younger one,

of Proterozoic age (2.4 - 2.1 Ga), represents the infrastructure

of the Minas belt, in part, of ensialic origin. On the other

hand, a few Middle and Late Proterozoic K-Ar and Rb-Ar age deter

minations are interpreted, respectively, as influences of the

Espinhaço system and the Brasiliano marginal folded belts. The

K-Ar radiometric data of the Precambrian intrusive magmatism ae-

fine several important epochs of crustal rifting of the cratonic

basement rocks in the studied domain. These results correspond

to geodynamic adjustment of the stable continental mass during

the evolution of the adjacent Proterozoic mobile belts.
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Pb 1sotopic data from the Bambui Group sug-

gest a two-stage evolution: separation of the element from the

mantle at about 2.0 Ga and formation of Galena at about 0.6 Ga.

The K-Ar and Rb-Sr radiometric patterns for the Bambui and Una

Groups show a range of values between 1.0 e 0.45 Ga, the younger

results probaby corresponding to the effects of the Brasixiano

overprinting. Nevertheless, geochronological inferences and the

geological situation of basic intrusions cutting older units su^

gest the beginning of sedimentary processes at about 1.0 Ga in

some areas. In other areas, however, sedimentation must have be

gun much later, at about 640 Ma.



CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1. DEFINIÇÃO DC PRCríCITOS E ÁREA INVESTIGADA

Nas últimas décadas, a geocronologia tem as

sumido papei relevante no estudo da evolução tectônica de ter

renos antigos de caráter policíclico. Isto se deve ao desenvol-

mento de metodologias de maior valor interpretativo e ã instala

ção de laboratórios sofisticados de medidas isotópicas.

Em nosso território, o emprego da geocronologia como acompanha-

mento aos trabalhos básicos de levantamento geológico regional

tornou-se rotina nos anos setenta servindo talvez como melhores

exemplos as atividades da Secretaria de Minas do Estado da

Bahia e do projeto RADAMBRASIL.

Integrando este projeto nos últimos dez a-

nos, como responsável pelas interpretações geocronológicas, ini-

cialmente nos mapeamentos na região amazônica e, mais tarde, ao

longo do domínio oriental do pais, o autor tornou-se observa-

dor privilegiado do nível de recobrimento geocronológico exis-

tente nos diversos compartimentos tectõnicos da plataforma Sul-

Americana, em sua parte brasileira. Como decorrência desta situa

ção viabilizou-se a possibilidade de selecionar para tese de Dou

toramento uma região-modelo onde a experiência adquirida produ-

zisse interpretações coerentes dentro de determinado contexto e-

volutivo, com base no emprego de algumas das principais metodoIo

gias atualmente em disponibilidade.

Os primeiros trabalhos geocronológicos do

autor no domínio do Cráton do São Francisco datam do inicio da

década de setenta, quando iniciou, como bolsista de Iniciação
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Científica da Fundação de Amparo ã Pesquisa do Estado de São Pau
Io, FAPESP, suas atividades no Centro de Pesquisas Geocronológi-
cas, CPGeo, do Instituto de Geociências da Universidade de São
Paulo. Mais recentemente, teve oportunidade de reavaliar especi^
ficamente o acervo de dados radiométricos da folha ao milionêsi-
mo SF-23 Rio de Janeiro para os textos do DNPM e projco RADAM-
BRASIL, bem como de participar da obtenção de datações para a fo-
lha SE-23 Belo Horizonte. Esta atividade permitiu caracterizar
setores do Cráton do São Francisco, onde o conjunto de resultados
isotópicos referia-se apenas ao nível de reconhecimento.

Dentre as várias áreas com tal característi^
ca destaca-se a região sudoeste mineira que integra a porção me
ridional da entidade cratônica, onde um estudo detalhado radiomé-
trico deveria contribuir para o entendimento dos processos teeto
nicos ali desenvolvidos habilitando extrapolações para a área ad
jacente oriental (o chamado "Quadrilátero Ferrífero"), de reco-
nhecida importância metalogenética e cuja complexidade geológica
é, há longo tempo, mencionada na literatura.

A finalidade principal do presente trabalho

é demonstrar a potencialidade .dessa ferramenta interpretativa
quando aplicada no contexto geológico de áreas arqueanas, e tra-
zendo ao debate os problemas referentes ã evolução tectônica. Es_
pecialmente nesse contexto, a pesquisa geocrono lógica assine impor-
tância relevante já que, na maioria das vezes, as relações de campo são
de difícil observação pela falta de afloramentos favoráveis. 0
emprego do conjunto radiométrico Rb-Sr e Pb—Pb possibilita a de-
finição dos eventos formadores de rocha sendo possível, além disso, ex
trapolar os padrões geocrono lógicos obtidos nesta área-chave para ou
tros segmentos crustais semelhantes no interior do Cráton do São
Francisco e de outras unidades tectônicas equivalentes. Com ba
se no estabelecimento de critérios interpretativos para o conjun
to K-Ar (densidade radiométrica, padrões de resfriamento, mate-
riais analisados, e t c ) , considera-se também viável a delimita-
ção da margem cratônica, relativamente às faixas móveis adjacen-
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tes. Acrescente-se ainda que a determinação das idades radiomé-

tricas para o magmatismo básico intrusivo que afetou a região em

vários ciclos tectonomagmaticos define as épocas principais de fra

turamento da entidade geotectônica,viabilizando considerações so

bre os esforços ali desenvolvidos desde o Proterozóico.

Espera-se, enfim, que o conjunto de informa

ções dtccrrc.wc deste trabalho logre auxiliar futuros levantame n

tos geológicos em escala maior a serem executados naquela região,

ocasião em que as extrapolações a nível geológico/estratigráfico

com o "Quadrilátero Ferrífero" deverão facilitar obrigatoriamen-

te o entendimento evolutivo regional.

A área selecionada para os trabalhos (Figu-

ras 1 e 2) localiza-se a oeste de Belo Horizonte estando incluí-

da aproximadamente entre os meridianos 44° e 46° de longitude o-

este de Greenwich e os paralelos 19°20' e 21°25' de latitude sul.

A Figura 3 ilustra a dimensão geográfica e a toponímia da área

investigada que abrange uma extensão territorial da ordem de

40.000 km2, dos quais mais de 70% coro exposição de terrenos cris_

talinos. Em termos cartográficos compreende parte das seguintes

folhas 1°00' x Io30', na escala 1:250.000:

SF 23 VB Furnas

SF 23 VD Varginha

SF 23 XA Divinópolis

SF 23 XC Barbacena

SE 23 YD Bom Despacho

SE 23 ZC Belo Horizonte

0 acesso à área é relativamente fácil tanto

a partir de São Paulo como de Belo Horizonte, pela BR 381. A re

de viária existente é composta por várias rodovias federais e e£

taduais (Figura 3). A drenagem principal da área investigada é

condicionada pe-las represas de Três Marias (rio São Francisco) e

Furnas (rio Grande), sendo mais expressivos os rios Paraopeba,
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Pará, Lambari, São Jorge, Pouso Alegre, Santana, Jacaré, Grande
e das Mortes.

A base geológica utilizada consiste dos tra
balhos do RADAMBRASIL (Folhas SF. 23 Rio de Janeiro e SE.23 Belo
Horizonte, inéditas), originalmente executadas nr escala 1:250.000
que aqui são apresentadas numa integração 1:1.000.000 com modifica
ções do autor, face ãs interpretações e observações» Jew*rentes
dos trabalhos de campo e dados de laboratório. Análise de ima-
gens de radar na escala 1:250.000, mapas aeromagneticos e dados
geofisicos também orientaram o produto geológicr final deste tex
to.

A existência freqüente de pedreiras em toda

a região favorece a observação geológica e viabiliza uma excelen
te amostragem para a geocronologia. Tornou-se possível, assim,
a obtenção de isõcronas Rb-Sr em rocha total de boa qualidade, a
nível de afloramento, o que habilitou extrapolações para se-
tores onde a amostragem foi escassa. Análises isotópicas dè Pb
foram realizadas através de amostragem complementar em setores-cha
ve com o objetivo de auxiliar na resolução de problemas interpre
tativos previamente detectados. Finalmente, densa amostragem K-
Ar recobrindo o domínio investigado possibilitou definir as épo
cas do resfriamento regional principal, e de reativações tectõni
cas e/ou tectonotermais posteriores.

0 conjunto radioroétrico processado para a

síntese conta com cerca de 250 determinações, sendo que aquelas
incluídas em trabalhos anteriores são aqui reavaliadas nas inter
pretações integradas, tendo em vista os novos resultados disponí.
veis.

0 cronograma sintético das atividades erapre
endidas durante a pesquisa pode ser assim discriminado:

— levantamento bibliográfico para seleção e
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análise da documentação geológica referente ã região de estudo e

áreas próximas.

— análise preliminar de imagens de radar na

escala 1:250.000 e fotografias aéreas convencionais (1:60.000),em

áreas restritas, que permitiram esboçar feições estruturais e tec

tônicas, de importância para o presente enfoque. Nesta fase fo-

rar. -v?1 iadas todas as informações obtidas em mapeamentos exis-

tes na área (CPRM, IGA, RADAMBRASIL, etc).

— trabalhos de campo segundo seccões previa

mente determinadas, com observações de campo e amostragem para

geocronologia.

— trabalhos de laboratório que consistiram

em análises petrográficas e interpretação dos dados geocronológi

cos, ã medida que estes iam sendo obtidos. O total de amostras

coletadas chegou a 650 exemplares de rocha, tendo sido efetuadas

cerca de 80 lâminas para apoio âs interpretações das idades radiomé

tricas.

— elaboração de mapa geológico de integra-

ção na escala 1:100.000, com base na interpretação geológi

ca na escala 1:250.000 acima mencionada e na análise de imagens

de radar e fotos; representação complementar dos dados petrográ

ficos e geocronológicos na base geológica final.

1.2. AGRADECIMENTOS

A realização deste trabalho tornou-se viá-

vel devido às colaborações de pessoas e entidades ao longo das

várias etapas do seu desenvolvimento as quais o autor manifesta

sinceros agradecimentos.
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Inicialmente, o autor deseja consignar ao

seu orientador Prof. Dr. Umberto Giuseppe Cordani, Diretor do Cen

tro de Pesquisas Geocronológicas, CPGeo, do Instituto de Geociên

cias, IG, da Universidade de São Paulo, sua profunda gratidão pe

Ias sugestões durante o transcurso deste trabalho e pelo incansâ

vel estímulo recebido. Os agradeciment-.os são extensivas ao Prof.

Dr. Koji Kawashita, que forneceu constante apoio cientifico e Ia

boratoriai.

Aos colegas do projeto RADAMBRASIL, na pes-

soa do Diretor da Divisão de Geologia geólogo Jaime Franklin Vi-

dal Araújo, pelo acesso às informações geológicas e documenta

ção inéditas, e especialmente aos geólogos Luiz Machado Filho, Raî

mundo Montenegro Garcia de Montai vão, Eneas Gõis da Fonseca e El̂

son Paiva de Oliveira,pela cooperação freqüente, expressamos no£

sos agradecimentos.

Agradecemos ao Instituto de Geociências A-

plicadas, IGA, pela colaboração em termos de acesso â documenta-

ção, mapas e apoio ãs viagens de campo, nas pessoas de seu então

Diretor, geólogo Atahualpa Valença Padilha e do geólogo Sebas-

tião Luis Fiuraari.

Agradecemos especialmente aos colegas geocro

nólogos do CPGeo-IG-USP, Colombo Celso Gaeta Tassinari (IG), Os-

waldo Siga Jr. (RADAMBRASIL) e Miguel Ângelo Stipp Basel (IG),

pela colaboração nas diferentes fases do estudo radiométrico e pe

los debates profícuos na sua interpretação. Os agradecimentos

são extensivos aos Profs. Drs. Johann Hans Daniel Schorscher, Tho

mas Rich FairchiId (IG-USP),Benjamim Bley de Brito Neves (UFPe)

e ao Prof. Antônio Carlos Artur do IG-ÜNESP (Rio Claro) pela es-

pontânea cooperação e discussões encetadas durante a fase final

do trabalho.

Nossa gratidão aos Drs. S.Moorbathe P.N. Ta^

lor, pela liberação dos laboratórios da Universidade de Oxford

para as análises isotópicas de Pb deste trabalho, bem como pelo

auxilio na interpretação dos resultados.
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Somos gratos aos funcionários do CPGeo, Jo-
sé Elmano Gouveia, Jorge Gouveia de Almeida, Cláudio d-»s Santos,
Helen Sonoki, Ivone Sonoki, José Roberto Medeiros, Margarida Mar
tins, Décio Duarte Rosas, Cláudio Comerlatti, Claudette Salinas
e ao físico Kei Sato, pelo apoio analítico ã pesquisa, e também
aos estagiários do CPGeo, alunos Luís Henrique Zapparolli, Flá-
vio Almeida da Silva e Alberto Gomes Vieira, pela colaboração
prestada.

O autor agradece â Sra. Rosi Carvalho Lemos,

do IG-USP, pelo cuidadoso trabalho datilográfico e montagem do
texto, e â equipe de desenho desse Instituto, Stas. Itacy Kroehne,
Teônia de Abreu Ferreira e Sr. Paulo Cesar Oliveira Santos. Ao
setor gráfico, chefiado pelo Sr. Jayme Alves da Silva e aos Srs.
Cláudio Hopp e Paulo Diakov, do setor de laminação, agradecemos
pela cooperação recebida.

Somos gratos ao Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico, CNPq, cujo apoio através do
projeto "A evolução geotectônica da parte meridional do Cráton do
São Francisco" (processo n9 40.1250/83) contribuiu para a execu-
ção das etapas de campo, e também ao convênio CNPq/British Coun-
cil (processo n9 1.08.10.012/82), que possibilitou intercâmbio
cientifico com a Universidade de Oxford, para a execução de aná
lises isotópicas de Pb.

Por fim, o agradecimento profundo ã filha
Maria Paula e â esposa Catarina, cuja compreensão constante pos-
sibilitou o desenvolvimento deste trabalho.

1.3. MÉTODO E TRABALHO E TERMINOLOGIA

0 conjunto de determinações radiométricas foi
efetuado em grande parte no Centro de Pesquisas Geocronológicas,
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CPGeo, da Universidade de São Paulo, utilizando-se dos métodos
K-Ar e Rb-Sr. Análises espectrométricas Rb-Sr, a partir de con-
junto pré-selecionado de amostras, foram também obtidas no labo-
ratório do Núcleo de Ciências Geofísicas e Geológicas (NCGG) da
Universidade Federal do Pará.

Sm termos de coleta para processamento geo-
cronológico, foram obtidas várias auuoLiao ror afloramento (com
peso de 1 a 2 kg cada), que não apresentavam alteração â vista
desarmada. Selecionaram-se amostras de granulação milimétrica
seguindo-se , na coleta, ordem numérica para controle entre as vá
rias fases (magmáticas/metamõrficas) observadas no afloramento
e letras para as respectivas variações entre as fases de colora-
ção, granulometria, etc.

A preparação das amostras seguiu a rotina
dos laboratórios do CPGeo, com britagem e quarteação dos exem-
plares, e posterior pulverização. Os concentrados minerais nas
granulações 60/100 mesh e 100/150 mesh, foram obtidos através de
separação magnética em aparelho Frantz, com emprego eventual de
Bromofõrmio e de placa vibratória. Algumas amostras contudo, pe
Ia impossibilidade de separação de determinado mineral, foram a-
nalisadas em rocha total, na granulação 35-60 mesh.

Alternativamente, alguns grupos amostrais

provenientes de afloramentos - chave foram também analisados
pelo método Pb-Pb em rocha total, nos laboratórios da Universi-
dade de Oxford.

A terminologia utilizada para os conjuntos

de idade Rb-Sr obedeceram basicamente a três tipos de modelos in
terpretativos, com base no número de datações existente por donrf
nio geográfico, comportamento analítico (distribuição) dos pon-
tos nos diagramas e no nível de conhecimento geocronológico das
áreas adjacentes:
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— "Diagramas isocrônicos" de elevada confia

bilidade analítica, produtos de amostragen a nível de afloramen-

tos e que definem a época de evsitos formadores de rocha;

— "Diagramas ou Isócronas de Referência", a

grupandc amostras de afloramentos próximos, constituídos por di-

ferentes tipos de rochas e cujas relações geológicas são de difí

cil caracterização. Nesses casos/ apesar da possibilidade das a

mostras não serem rigorosamente cogenéticas, a interpretação é

passível de indicar a idade aproximada de eventos geológica-

mente significativos aceitando-se, desse modo, uma relativa fal

ta de precisão na determinação do valor dessa idade e da relação

Sr87/Sr86 inicial;

— "Diagramas Rb-Sr", nos casos em que os da

dos mostraram espalhamento em excesso dos pontos analíticos. A

linha isocrônica média construída está sujeita a uma certa incer

teza, face ã subjetividade das interpretações permitindo, toda-

via, a correlação com áreas adjacentes melhor definidas geocrono-

logicamente.

Finalmente, nos casos em que as relações i-

sotópicas das amostras do afloramento mostraram-se desfavoráveis

para a construção de isócronas, optou-se pela interpretação da í

dade aparente Rb-Sr em amostras portadoras de elevada relação

Rb87/Sr86,com o objetivo de reduzir a influência da relação Sr87/

Sr86 inicial assumida nos cálculos de idade.

Tendo-se em vista que os tipos petrográfi-

cos presentes na área em estudo são consideravelmente distintos

quer estrutural-texturalmente quer mineralogicamente, foi neces-

sário apoiar-se em vários sistemas de classificação. Para a des_

crição das texturas e estruturas das rochas metaiaórficas utiliza

ram-se as proposições de WINKLER (1976), SPRY (1974) e, em

parte, as citadas em HIGGINS (1971). Com referência â classifi-

cação mineralógico-textural das rochas ígneas, bem como â minera
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lógica para as rochas metamórficas de alto grau foram adotadas
as normas propostas pela I.U.G.S., relatadas en STRECKEISEN(1976).
Macros copicanente, nos casos de descrição e caracterização de ai£
matitos foi utilizada a classificação de MEHNERT (1968).

ANÁLISES K-Ar

Os dado* «»»«•««'«« acham-se relacionados no A

pendice 1. A listagem das idades foi ordenada da mais velha pa-
ra a mais nova seguindo a mesma filosofia a ser empregada na dis
eus são do capítulo geocrono lógico. Tal cronologia apenas não foi
aplicada nos casos de datações em duplicata ou quando efetuadas
em minerais diferentes de mesma rocha, as quais foram relaciona-
das logo abaixo da idade mais velha cem vistas a facilitar a com-
paração dos resultados.

As análises radiomêtricas em minerais e em

rocha total foram efetuadas segundo técnicas descritas por AMARAL
et alii (1966), com pequenas modificações. As dosagens de potás^
sio foram feitas através de análises em duplicada por fotometria
de chama, em aparelho Micronal modelo B 262.

As extrações de argônio foram processadas
em unidade de ultra-alto vácuo com pressões da ordem de 2 x 10~7

mmHg ou inferiores. As análises de argônio, por diluição isotó-
pica, foram executadas em espectrõmetro de massa de fonte gasosa
Nuclide, tipo Reynolds, empregando-se como referencial alíquotas
de argônio 38 puro em quantidades mensuráveis,da ordem de 1 x 1O*"S

ceSTP.

A reprodutibilidade analítica para o método

K-Ar é da ordem de 2 a 3%, com base em repetições de standards
interlaboratórios. Para o presente trabalho, reanálises de bio-
titas das amostras MT 17 e APWT 30, além do anfibólio da amostra
APWT 14, indicaram resultados concordantes (ver Apêndice 1). As
precisões das análises de K e Ar condicionam-se ao respectivo er
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ro individual, produto de incerteza experimental nas medidas de
K e quantidade de Ar"0»*,»- A s constantes utilizadas nos cálcu-
los de idades seguiram as normas propostas por STEIGER e JAGER
(1977):

A * 0 = 4,962 x IO"10 anos"1

V

^ » 0,581 x 10-10 anos

295'5

0,01167%

ANÁLISES Rb-Sr

A maioria das datações do conjunto radiomé-

trico é referente a esta metodologia, estando os resultados lis-
tados no Apêndice 2. Nesse caso, procedeu-se a uma ordenação dos
resultados,com base nas idades obtidas preferencialmente nos dia
gramas isocrônicos, aqui discutidos também de forme, cronológi-
ca. Os casos de idades modelo são apresentados na parte final
do Apêndice 2.

O selecionamento das amostras para datação
foi realizado com base em análises semi-quantitativas de rubídio
e estrondo total, por fluorescência de Raios X utilizando-se de
um tubo Philips de Mo (tendo-se como referência os padrões inter
nacionais ETS-1, PCC-1 e GSP-1). Nas amostras escolhidas, foram efetua
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das análises quantitativas, com correções específicas de back-

ground, baseadas no efeito Compton de Mo. Para valores entre 50

e 500 ppm, o erro estimado para as dosagens é da ordem de 2%.

Nas amostras datadas, cujos teores de Rb ° e Sr medidos ao RX

revelaram-se fora desse intervalo, foram determinadas medidas por

diluição isotópica «utilizando-se traçadore* enriquecidos em

Rb87 e Sr8"), segundo técnicas descritas em KAWASHITA (1972).

As análises espectromêtricas Rb-Sr, no CPGeo,

foram obtidas em aparelho Varian Mat tipo TH-5, de fonte sólida,

com sistema de aquisição e processamento automático das corren-

tes iônicas, mediante um microcomputador HP 9825B, acoplado "on

line" ao mesmo (KAWASHITA et alii, 1983). Na estratégia de aná-

lise, em geral 10 grupos de 6 a 8 ciclos são efetuados com uma

corrente aproximada de 8 x 10"11 amperes; para a média de cada

grupo é utilizado um critério de rejeição ao nível de 1,5 o. No

cálculo da média final (média aritmética simples do grupo) o cri_

tério de rejeição é também ao nível de 1,5 o, porém efetuado em

duas etapas, sendo o último designado de refinamento. Para o tra

çado das isócronas foi adotado o desvio padrão (SD) clássico, em

média 0,5o/00, conforme usualmente utilizado em muitos laborató-

rios.

Em Belém, nos laboratórios do NCGG as aná-

lises foram processadas em espectrômetro de massa VG-ISOMASS 54E,

de fonte sólida, acoplado "on line" a computador HP 9845A. Seu

sistema de focalização automática permite a análise de até 6 a-

mostras de cada vez. A estratégia típica de análise isotópica é

semelhante ao procedimento empregado no CPGeo. As diferenças são

quanto ao número de ciclos em cada grupo ("run"), que são fixa-

dos em número de 12. As razões normalizadas são médias pondera-

das de vários grupos, em geral também pré-fixados, e que para a

maioria das amostras foram em número de 9. Em cada grupo utili-

zou-se critério de rejeição a nível de 2,5 o. Os erros nas ra

zões normalizadas são erros médios das médias, multiplicados por

um fator que é função da dispersão das diversas médias de cada

grupo relativamente â média final.
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Todos os valores da razão Sra7/Srê* obtidos
foram normalizados para a relação Sr 8 6/Sr" = 0,1194. As demais
constantes utilizadas nos cálculos foram (STEIGER e JÀGER, 1977):

XRb = 1'42 x 10~11 anos"X

(Rb85/Rb87)N = 2.5076 ± 0,0037

A reprodutividade analítica das datações

Rb-Sr em rocha total no CPGeo foi ilustrada para o presente traba
lho através de reanálise isotõpica de Sr das amostras WT 26.2,
WT 19.1, WT 19.5 e WT 17C que indicaram resultados semelhantes,
conforme pode ser observado na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1 - Reprodutibilidade analítica Rb-Sr,

no CPGeo, em amostras da área investigada

N9 LAB. N9 CAMPO (Sr87/Sr86)
n

5019 WT 26.2 0,8441±0,0015
5155(rep.) WT 26.2 0,8407±0,0013
5006 WT 19.1 l,2166±0,0009
5154(rep.) WT 19.1 1,2189+0,0018
4994 WT 19.5 1,0703+0,0018
5153(rep.) WT 19.5 1,0728+0,0017
4992 WT 17.C 0,7694+0,0005
5152(rep.) WT 17.C 0,7665+0,0010



.016.

ANÁLISES Pb-Pb

As análises isotópicas por este método fo-

ram processadas no laboratório do Departamento de Geologia e Mi-

neralogia da Universidade de Oxford, U.K., sendo em número de

16. Utilize í-se o método de eletrodepcsição dupla, descrito por

ARDEN e GALE (1974), com posterior deposição amostrai em monofi-

lamento de Rênic, crq:r?~ando-se HsPOi» e silica gel.

As medidas isotópicas de Pb foram obtidas

em espectrômetro automatizado, de fonte sólida, VG-ISOMASS 54E.

Os métodos de representação gráfica e interpretação dos dados

Pb-Pb, bem como os cálculos de parâmetros-modelo acham-se descri,

tos em TAYLOR et alii (1980). Os dados analíticos obtidos acham

-se relacionados no Apêndice 3.



CAPITULO 2

COMPARTIMENTACAO TECTÔNICA

Em termos geotectônicos a região

do estado de Minas Gerais, numa aproximação genérica, pode ser

compartimentada em termos de três unidades maiores (Figura 4):

— A porção sul do Crãton do São Francisco, en

tidade cuja estabilização tectônica é anterior ao ciclo Brasilia

no e que constitui tema principal desta tese de Doutoramento.

— A faixa "Araxã-Canastra", que contorna a

sul e sudoeste a massa cratônica rumo ao estado de Goiás e cujas

unidades estratigrãficas tiveram evolução estrutural complexa.

— o cinturão Ribeira (a sudeste), de evolu-

ção proterozóica superior e cujo desenvolvimento atingiu grande

parte da região oriental (sudeste) da plataforma Sul-Americana.

2.1. CRÁTON DO SÃO FRANCISCO

0 Cráton do São Francisco localiza - se geo-

graficamente na porção centro-oriental da plataforma, tendo sua

delimitação sido proposta por ALMEIDA (1977). Os limites atual-

rv»nte estipulados referem-se às unidades afetadas pela tectogêne_

se brasiliana; faixas Brasília (a oeste), "Araxã-Canastra" (a

sudoeste), Ribeira (a sul-sudeste), Riacho do Pontal e Rio Preto

(a noroeste) e Sergipana (a nordeste).
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FRANCISCO/ >8°-r

l-Embosomento crotômco ( I ) ; 2-Mociço$.Guoxupé (li) e Goiás (lit); 3-Foixode dg
bromentos UruOÇu(U), e'Aroxo'-Conostro'(AC); 4-CinfurõtS mo vei»: Ribeiro (IV) C

Brosi'liO (V); 5-Coberfuro plotoformol brosiliono,- 6-Coberturos fonerozoicos
Fig.4-ESBOÇO TECTONICO DE PARTE DA PLATAFORMA SUL-AMERICANA



.019.

Na Figura 5 pode ser observado que o embasa

mento (de idade arqueana e proterozõica inferior) acha-se expos-

to em duas áreas principais: no centro-leste do Estado da Bahia,

e na extremidade meridional cratônica, especialmente de Belo Ho-

rizonte para sudoeste, no Estado de Minas Gerais. Em ambas as ã

reas/genericamente, podem ser individualizados tré.-- tipos de terre

nos geológicos (CORDANI e BRITO NEVES, 1982): terrenos "grani-

to-greenstone" arqueanos, como os de Brumado-Anajê ÍS*.Í c d- á-

rea do Grupo Nova Lima no Quadrilátero Ferrlfero (MG); cinturões

supracrustais do Proterozóico Inferior como, por exemplo, as se-

qüências de Jacobina, Serrinha e Contendas-Mirante {BA) e o Supergru

po Minas (em MG); terrenos de médio e alto grau metamõrf ico gr a

nitizados intensamente no Proterozóico Inferior, com preserva-

ção de fragmentos antigos de composição granulltica, tipificados

pelos complexos de Jequié-Mutuipe e Santa Isabel (na BA). Ocor-

rências de rochas granullticas de idade arqueana são constatadas

pontualmente na parte meridional cratônica (imediações de Dester

ro de Entre-Rios, Oliveira, etc), por vezes caracterizando domí

nios expressivos como na região de Cana Verde.

As rochas do Supergrupo Espinhaço (BRUNI et

alii, 1976) repousam em discordância sobre o embasamento (Figura

5); constituem um sistema dobrado e falhado de natureza intra-

cratônica, do Proterozóico Médio, cujos "trends" estruturais moss

tram-se lineares (NS, NNW-SSE). 0 sistema de dobramentos se ca-

racteriza por ciclicidade de sedimentação, com predomínio de li-

tologias psamlticas e pellticas. A presença de conglomerados é

recorrente da base ao topo da unidade sendo que em sua porção ba

sal ocorreu contribuição vulcânica de caráter ácido. Na Bahia,

a parte superior das seqüências elásticas do Supergrupo Espinha-

ço transgride para leste sobre os terrenos de alto grau metamõr-

fico, configurando uma unidade morfológica e litoestratigráfica,

o chamado Grupo Chapada Diamantina, que corresponde a uma cober-

tura de plataforma moderadamente dobrada.

Grande parte do Cráton do São Francisco, to
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davia, é coberta pelas rochas sedimentares dos Grupos Bambu! e

Una (Figuras 4 e 5), que se encontram, em geral, fracamente do-

brados e com brando metamorfismo, especialmente em setores mar-

ginais. Na parte meridional do Crãton, o Grupo Bambu! apresen-

ta-se afetado por importante tectônica de empurrão que causou o

seu recobrimento pelas seqüências do Supergrupo Espinhaço e do

Grupo Macaúbas a leste. Esta sucessão de falhamentos inversos,

dispostos meridianamente, foi tomada por ALMEIDA üS77i youra. de-

finição da própria margem leste da unidade geotectônica, em rela

ção ao cinturão móvel Ribeira, já na parte oeste,o limite cratô

nico convencionado é dado pelo sistema de falhamentos in

versos,desde Goiás até Minas Gerais, que separam as estruturas do Crã

ton (Bambu! estável) das que compõem os dobramentos holomõrficos

da faixa Brasília (Figura 4). Posteriormente, ALMEIDA (1981 Vcom

base em novas informações geofisicas e geológicas, revisou aque-

le limite originalmente proposto situando-o mais a oeste,ao lon

go de importante conjunto de falhas inversas que atingem a re-

gião de Unaí, Paracatu e Vazante.

2.2. FAIXA "ARAXA-CANASTRA"

A faixa "Araxã-Canastra" (designação infor-

mal) estende-se do triângulo mineiro ao estado de Goiás (Figura

6), tendo sido originalmente identificada por ALMEIDA (1968) que

reconheceu ao longo do domínio as clássicas estruturas "Araxai-

des" (EBERT, 1971, 1984). Sua discussão tem sido apresentada em várias

sínteses na literatura geológica recente (ver, por exemplo,

SCHOBBENHAUS FILHO et alii, 1975; FUCK e MARINI, 1981; MARINI

et alii, 1984), sob a denominação integrada de faixa Uruaçu.

A faixa de dobramentos Uruaçu (Figura 4) a-

presenta limites ocidental e oriental transicionais, ambos pouco

definidos. FUCK e MARINI (1979) dividiram-na em dois segmentos
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com características estratigrâficas, magmâticas e tectônicas £

tintas, separados entre si pela chamada inflexão de Pirineus.

A designação informal "Araxã-Canastra", presentemente adotada pa

ra a faixa de dobramentos desenvolvida a sul dos falhamentos de

Pirineus, é devida às claras distinções entre os dois segmentos

individualizados por FUCK e MARINI (op. it.), que implicam em am

biente geotectônico diversificado, e também pelo fato da localida

de Uruaçu que empresta o nome â faixa dobrada, situar-se a oeste

da inflexão de Pirineus.

O domínio de interesse, no presente caso,

estende-se de forma descontínua desde a inflexão mencionada até

a região da represa de Furnas, com direção predominantemente NW-

SE (Figura 6). Constata-se, grosseiramente, um estreitamento da

faixa "Araxá-Canastra" para sudeste, entre o extremo sul do Crá-

ton do São Francisco e o maciço de Guaxupé (ALMEIDA et alii,

1976). No conjunto de unidades, o cinturão exibe uma clara pola

ridade tectônica, com falhas de empurrão de grande escala,e com

vergência geral de oeste para leste, rumo ao Cráton do São Fran-

cisco.

A vasta área relativa ã faixa metassedimen-

tar e seu embasamento é ocupada significativamente por rochas me

tamõrficas enquadradas nos Grupos Araxá e Canastra (Figura 6).

ALMEIDA (1967), reunindo todos os conhecimentos sobre a área, de

finiu o Grupo Canastra e duas formações nele incluídas. Esses

metassedimentos exibem nítida polaridade metamórfica, pois no do

mínio das litologias do Grupo Canastra predomina a facies meta-

mórfica de grau baixo, ao passo que a sudoeste, onde se expõem

as rochas do Grupo Araxá, o grau metamorfico é maior.

Trabalhos recentes de cartografia geológi-

ca, revivendo resultados anteriores (ver, por exemplo,EBERT,1955,

1956, 1984), propõem a correlação entre os Grupos Araxá e Canas

tra. FUCK e MARINI (1981) admitem, inclusive, que os Gru

pos Serra da Mesa, Araxá, Natividade e Canastra constituem

unidades homotaxiais do Grupo Araxá. Segundo TEIXEIRA e DANNI
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(1978) o Grupo Canastra representaria a sedimentação de topo de

um mesmo ciclo em cuja base estaria o Grupo Araxá. Entretanto,

concepção distinta é defendida por BRAUN e BAPTISTA (1978) que

advogam ter o Grupo Canastra posição basal em relação aos. mica-

xistos Araxá. Equivalências também têm sido sugeridas com unida

des relativas à faixa Ribeira, na parte oriental do Cráton, com

os Grupos São João Del Rei, Carrancas e Andrelândia (EBERT,

:?°4, MACHADO FILHO et alii, 1984, entre outros). Estudos de-

talhados e contínuos deverão dar as respostas definitivas em ter

mos de correlações regionais.

0 embasamento da faixa "Araxâ-Canastra" ex-

põe-se em várias áreas sendo constituído dominantemente por ro-

chas granito-gnáissicas, que localmente alojam "greenstone-belts"

(Figura 6), como OS de Piumhí (BIONDI e SCHRANK, 1980; FRITZONS

Jr. et alii, 1980) e Fortaleza de Minas (TEIXEIRA, 1978); TEI-

XEIRA e DANNI, 1979a, b). Em termos geocronológicos, apenas o

Complexo Piumhí está sendo objeto de estudos com dois resultados

preliminares Sm-Nd indicando idade proterozóica inferior (JAHN e

SCHRANK, 1983). Entretanto, análises adicionais, atualmente em

processamento, têm revelado idades arqueanas (CORDANI, inf. ver-

bal). Com referência ao "greenstone" de Fortaleza de Minas, sua

posição estratigráfica no Arqueano é sugerida por datações iso-

crõnicas Rb-Sr disponíveis para os migmatitos encaixantes (WER-

NICK et alii, 1981).

Na extremidade sudeste da faixa dobrada o

embasamento tem recebido a denominação de Complexo Campos Gerais

(CAVALCANTE et alii, 1979), que corresponde a um conjunto litolo

gico heterogêneo composto por rochas gnáissicas, micaxistos,

quartzitos, milonito-gnaisses, filonitos, granitóides, metabasi-

tos e calcissilicatadas, cuja evolução complexa e policíclica di

ficulta o equacionamento das relações com as unidades adjacentes.

Esforços compressivos combinados com grandes falhamentos que cau

saram deslocamentos horizontais, são os responsáveis pela arqui-

tetura de blocos com complexa geometria, bem como pela individua

lização de importantes faixas cataclásticas.
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Os dados radiométricos Rb-Sr e K-Ar existen
tes para o embasamento neste setor meridional e também em aflo-
ramentos internos aos metassedimentos Canastra demonstram um ca-
ráter evolutivo policíclico, com as idades referindo-se ao Tran-
samazõnico, Uruaçuano e Brasiliano (CORREIA et alii, 1982; CAVAL
CANTE et alii, op. cit. ; PEREIRA*.* alii, 1984).

2.3. CINTURÃO RIBEIRA

0 Cinturão Ribeira (ALMEIDA et alii, 1973)
desenvolveu-se no Proterozõico Superior (ciclo Brasiliano)ao lon-
go da faixa costeira atlântica (Figuras 4 e 5). Trata-se de unida
de geotectônica instalada sobre um substrato mais antigo, que in-
clui rochas metamórficas das facies anfibolito e granulito, de i-
dades variáveis. Essas porções de embasamento expõem-se, por e-
xemplo, na região de Gouveia (embasamento "pré-Minas"), na re-
gião de Diamantina (supracrustais Espinhaço), ou no setor leste
do próprio Quadrilátero Ferrífero, onde ocorrem o Supergrupo Ni-
nas e seus equivalentes de leste (áreas de Itabira e Conceição
do Mato Dentro).

0 cinturão metamórfico, no contexto estrutu

ral, exibe vergência e polaridade metamórfica voltada para o Crá
ton do São Francisco. De modo geral, as rochas mostram-se diver
samente afetadas pelo metamórfismo regional, que cresce desde a
facies xisto verde, nas regiões próximas do Espinhaço, até anfi-
bolito nas regiões dos baixos cursos dos rios Jeguitinhonha, Ara
çuaí e Pardo. Importante tectônica de empurrão é registrada na
parte meridional do Cráton que causou o recobrimento da cobertu-
ra Bambuí pelas rochas do Supergrupo Espinhaço. Já a articula-
ção estrutural na região a sul do Quadrilátero (Figura 4) mostra
quadro complexo porém, no geral, as estruturas brasilianas da fa_í
xa Ribeira (de direção NE-SW) impõem-se sobre àquelas da faixa
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"Araxã-Canastra" (direções NW-SE). Quanto ao aspecto geocronolõ
gico, o quadro nesse domínio também é coerentemente policíclico,
com as idades (em rochas dos Grupos Andrelãndia e São João Del
Rei) indicando valores uruacuanos e brasilianos, conforme, as pe£
quisas atualmente em andamento no CPGeo.

O domínio aqui considerado para o cinturão
Ribeira inclui as extensões da chamada faixa Aracuai (ver, por _e
xemplo,SIGA Jr. et alii, 1982) que representaria, neste contexto,
o seu ambiente epizonal através das exposições do Grupo Macaúbas
(seqüências de xistos, filitos e siltitos, quartzitos e metagrau
vacas conglomeráticas), possivelmente correlacionadas ao Grupo
São João Del Rei, na região sudeste do estado de Minas Gerais.



CAPÍTULO 3

CONTEXTO GEOLÓGICO

~ região melhor conhecida é

aquela relativa ao Quadrilátero Ferrifero onde os estu-

dos estratigráficos e estruturais atingiram adiantado grau de co

nhecimentO (DORR, 1969; H2RZ, 1970, 1978; PPUJG e RENGER 1973;

SCHORSCHER et alii, 1982; LADEIRA e ROESER, 1983). A base de

todos os mapeamentos efetuados foi o critério litoestratigráfico

que pretendeu distinguir entre as rochas granito-gnáissicas uma

unidade arqueana ("Rio das Velhas") e duas unidades algonqueanas,

denominadas "Minas" e "Itacolomi". Ao mesmo tempo, as seqüências

metassedimentares foram interpretadas como tendo sido formadas

em ambientes de sedimentação análogos aos dos geossinclinais fa-

nerozôicos (ver, por exemplo, DORR, op. cit.). Entretanto, a

aplicação de modelos alternativos para a evolução do Quadriláte-

ro Ferrífero tem sido aventada (CORDANI et alii, 1980).

Rumo a oeste, os conhecimentos geológicos

possuem caráter regional, o que impede considerações detalhadas.

A reconstituição estratigrãfica neste domínio litológiccde meta

morfismo predominantemente na facies anfibolito, onde se reco-

nhece uma evolução policíclica, tem sido problemática face ao

nível deficiente de conhecimento dos diversos eventos ali desen-

volvidos aliado ã falta de suporte geológico em escala mais con-

fiável.

Com o objetivo de fornecer ao leitor uma vî

são aproximada do quadro geológico são feitas, a seguir,algumas

considerações sobre os principais trabalhos existentes, com ênfa

se no tratamento do embasamento cristalino que representa a te-

mática principal deste trabalho.
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3.1. TRABALHOS ANTERIORES

Em termos históricos, a denominação "Série

Barbacena" foi empregada, pela primeira vez, em trabalho de BAR-

BOSA (1954) ao estudar os terxenos antigos expostos nas regiões

adjacentes ao Quadrilátero Ferrlfero, considerados como embasa-

mento do Supergrupo Minas. Nesse contexto litolõgico foi inclui

do vasto conjunto de xistos associados com i«Li.uoi«as básicas e

ultrabásicas, além de rochas manganês!feras e calcários que so

freram granitização e migmatização em escala variável. Redefini_

ções da unidade foram propostas por EBERi* (1955, 1956), adotando

um desmembramento em conjuntos neo-algóngueano e arqueano ("Forma

ções" Lafaiete e Barbacena) e, posteriormente, PIRES (1977), es_

te agrupando ao chamado "Grupo" Barbacena a"Formação"Lafaiete de

Ebert e a "série" Rio das Velhas de DORR et alii (1957).

Especificamente para a região a oeste e sul

do Quadrilátero Ferrlfero, diversos trabalhos vinculados a

programas de reconhecimento regional foram desenvolvidos a par-

tir da década de setenta, destacando-se, nesse sentido, os proje

tos Três Marias (MENEZES FILHO et alii, 1977), Mantiqueira - Fur-

nas (SILVA et alii, 1978) e Sapucaí (CAVALCANTE et alii, 1979).

* Tais mapeamentos executados pelo convênio DNPM/CPRM na escala

1:250.000 não detalharam, via de regra, o quadro geológico espe-

cífico do chamado complexo gnáissico-migraatítico. Apenas no ca-

so do projeto Sapucaí o enfoque elaborado por CAVALCANTE et alii

(op. cit.) para a unidade basal mostrou-se interessante para a ã

rea investigada, possibilitando comparações a partir das descri-

ções efetuadas para o chamado Complexo Lavras (Associação B1),in

cluido na Associação Barbacena, que agrupa essencialmente rochas

granuliticas e gnaisses da área a norte de Nepomuceno. Todavia,

o projeto Sapucaí abrange pequena porção do domínio geográfico o

ra discutido o que, de certa forma, restringiu sua utilização.

Em 1978, foram publicados o mapa tectônico

de Minas Gerais, na escala 1:1.500.000 (COSTA, 1978Je também duas
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cartas geológicas 1:500.000 (Folhas Montes Claros e Belo Horizon

te), estas executadas pelo IGA/SECT (Instituto de Geociências A-

plicadas /Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia)(MINAS GE

RAIS, 1978a, b). No produto geológico (sem texto explicativo) a

penas a carta Belo Horizonte inclui setores da área investigada,

fornecendo visão regional da distribuição das unidades geológi-

cas. Novamente o embasamento (denominado de granito - gnáissico

indiferenciado) não mostra cartograficamente nuances, diferenças

litológicas e demais informações que permitissem eventuais compa

rações em termos da área selecionada para os trabalhos.

Dando continuidade ao programa de levanta-

mentos geológicos na escala básica foram publicadas as Folhas ao

milionésimo SF-23 Rio de Janeiro (texto explicativo e mapa) - FON

SECA et alii (1979) e SE-23 Belo Horizonte (somente mapa) - SIL-

VA et alii (1978). De maneira geral, o termo Grupo Barbacena en

globa, na área de interesse ao autor, todas as rochas anterior-

mente incluídas na série Barbacena (ver, por exeqplo, EBERT, 1958,

1963), independentemente do fato de que outros conjuntos (tais

como as seqüências supracrustais arqueanas) possam ser correla-

cionadas ou façam parte do mesmo ciclo Barbacena (FONSECAet alii,

op. cit.). Segundo os autores (op. cit.), as variações litológi^

cas maiores do conjunto ("excluindo-se a parte ou facies metasse

dimentar do Barbacena"), vinculam-se a variações de xistosidade,

gnaissificação e migmatização das rochas originais. Para as uni_

dades litoestratigráficas fundamentais da parte sul do Crãton do

São Francisco (e no caso do embasamento cristalino) foi adotada

a denominação de Grupo Barbacena Indiviso (Folha SF-23 Rio de Ja

neiro), para agrupar "conjunto de migmatitos com paleossoma básjL

co ou gnáissicos e gnaisses diversos, rochas granulíticas,xistos

e rochas gabróicas, além de rochas de composição granitica (sen-

su latu) em parte migmatizadas, e rochas migmatíticas".

Em 1982, a Secretaria de Ciência e Tecnolo-

gia, através da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CE

TEC - publicou um mapa geológico do Estado de Minas Gerais (sem
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texto explicativo) na escala 1:1.000.000 (ARAÜJO et alii,i982),

estabelecendo, com base em compilação de trabalhos pré-existen-

tes, novo esboço das entidades geológicas. Entretanto, para e-

feito de utilização no presente trabalho as informações são, uma

vez mais, de pouca utilidade.

Especificamente para o setor marginal sul do Crá

ton do São Francisco, recentemente foi elaborada integração

(1:500.000) de mapeamentos da Ü.F.R.J.(TROUW et alii, 1933), que

apresenta o estágio de conhecimentos alcançado na geologia estru

tural da região entre São João dei Rei, Lavras, Lambari e Andr-_-

lândia. 0 trabalho mostra as linhas gerais da região admitindo

uma correlação entre os Grupos São João Del Rei, Carrancas e An-

drelândia, e define, adicionalmente, a estruturação física das

faixas metassedimentares marginais ao Cráton do São Francis-

co.

Durante o II Simpósio de Geologia de Minas

Gerais realizado em Belo Horizonte, novas contribuições para a

área investigada foram apresentadas sobre a geologia do sul do

estado de Minas Gerais (HEILBRON, 1983; QUÊMÊNEUR e BARAUD,1903;

RIBEIRO, 1983; TROUW, 1983). Trata-se de trabalhos, via de re-

gra, na escala 1:50.000 que fornecem detalhes sobre a distribui-

ção espacial das unidades geológicas estudadas.

Mais recentemente, o projeto RADAMBRASIL

concluiu os trabalhos de integração geológica das Folhas SF-23

Rio de Janeiro e SE-23 Belo Horizonte, ambas em vias de publica-

ção. Nesses trabalhos foram individualizados para o embasamento

cristalino dois complexos maiores, denominados de Divinõpolis e

Barbacena (MACHADO FILHO et alii, 1984; PEREIRA et alii,

1984). o primeiro complexo corresponde a um conjunto de grani-

tóides ("diatexitos") de composição predominantemente granítica

e granodiorltica, tipicamente exposto nas proximidades da cida-

de homônima. Seu contato com as litologias do complexo Barbace-

na seria gradual, através do aumento de enclaves metaultrabásicos que
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conferem â rocha aspecto de metatexito. Segundo MACHADO FILHO

et alii (op. cit.), estes metatexitos apresentam estruturas pre-

dominantemente estromáticas, com paleossomas xistosos básicos e

ultrabâsicos, além de neossomas granodioríticos e graniticos. Ro

chás charnocklticas, anfibolíticas e gnaisses facoidais,afloran-

tes em ares restritas/também foram incluídos no chamado comple-

xo Barbacena.

Finalmente, nesta breve súmula da evolução

dos conhecimentos geológicos da área investigada, registre-se o

programa de mapeamento das Folhas 1:50.000 do estado de Minas Ge

rais, ora em execução pelo Instituto de Geociências Aplicadas -

IGA. Quatro Folhas (Esmeraldas, Cachoeira dos Macacos, Contagem

e Belo Horizonte) foram publicadas recentemente (MINAS GERAIS,

1982 -, b, c, d), abrangendo pequena parte da região de interes-

se deste trabalho. Trata-se, no entanto, de levantamentos que

não detalham a estruturação geológica, apresentando o embasamen-

to sob a denominação "Complexo Basal Indiferenciado". A inexis-

tência de texto explicativo acompanhando as cartas geológicas e

a filosofia adotada para a apresentação espacial das unidades lî

toestratigráficas é fator restritivo para a utilização dos mapas

pelos interessados no contexto geológico do pré-Cambriano da par

te sul do estado de Hinas Gerais.

Em síntese, as considerações efetuadas re-

tratam o nível atual de conhecimento da geologia da região, em

parte observando-se que as subdivisões propostas possuem grande

subjetividade. Isso se deve forçosamente â falta de uma base geo

lógica em escala confiável que possibilite diferenciar efetiva-

mente domínios litológico/composicionais para o embasamento, e tam

bém, ao próprio quadro geocronológico que, por ser deficiente,im

pede o estabelecimento das relações cronológicas entre tais donrf

nios. Dessa forma, qualquer definição de relações cronoestrati-

gráficas, especialmente para as unidades basais da área investi-

gada, torna-se questionável nesta etapa sendo preferível, a nosso

ver, um enfoque litológico.
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES

A compilação efetuada para este trabalho

(Apêndice 4) revela a grande exposição dos terrenos gnáissico-mi^

matíticos em comparação com as demais unidades geológicas, fato

que norteou basicamente a escolha da área para os objetivos pro-

postos. Os limites geográficos aproximados, subjetivamente assu

miaos para os estudos, referem-se na parte ocidental e norte ã

cobertura Bambuí. A leste ê definido pelo sinclinal da Moeda(Su

per grupo Minas), sendo que ao longo da borda sul do Cráton do São

Francisco é dado pela série de acidentes tectônicos que balizam

rochas dos Grupos São João Del Rei, Carrancas e Andre landi a, ou

pelos próprios metassedimentos em contato com o embasamento era-

tônico.

Os recursos minerais da área foram represen

tados no mapa geológico (Apêndice 4) com base na reavaliação em-

preendida pelo projeto RADAMBRASIL (MACHADO FILHO et alii, 1984;

PEREIRA et alii, 1984). Diversas jazidas, ocorrências minerais,

garimpos, além de minas e garimpos abandonados são registrados

nas unidades geológicas destacando-se, de maneira geral, o poten

ciai mineral das seqüências relacionadas ao Supergrupo Rio das

Velhas.

No embasamento gnáissico-migmatítico mere-

cem destaque a mina de Cobre situada ao sul de Santo Antônio do

Monte e as de Manganês e Estanho que ocorrem no setor sudeste.

Nesta região, as lítologias do Supergrupo Rio das Velhas contem,

de maneira análoga, importantes jazidas de Manganês. Entretanto,

o bem mineral mais significativo dessas supracrustais, no domí-

nio em pauta, é a grafita cuja exploração é feita na importante

jazida de Itapecerica, havendo também um grande numero de ocor-

rências em escala regional. Cabe ainda ressaltar no âmbito da se

qüência Rio das Velhas as explorações (atualmente paralisadas) de

Ferro, Ouro, Níquel e Cromo efetuadas em pequena bacia" residual

localizada ao sul de Itaúna.
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Com referência ao Supergrupo Minas desta-

cam-se obrigatoriamente as jazidas de Fe (e também Mn) lavradas

em diversos locais da unidade (extremidade leste do mapa geológi

co). Relativamente ao domínio do Grupo Canastra merecem menção

as minas (abandonadas) de Mármore e Calcário da região de Boa Es

perança e, quanto ao Grupo Bambuí, o seu potencial econômico vin

cuia - se basicamente ao Calcário que ê explorado a sudoeste de Ar

cos; uma ocorrência de Pb é também apontada na região de Pains.

O quadro geológico apresentado pela região

investigada (Apêndice 4) permite claras analogias com terrenos an

tigos expostos em vários crátons do globo (por exemplo, Canadá,

Austrália, Africa do Sul). Destacam-se, de imediato, as associa

ções arqueanas descritas classicamente na literatura aqui repre-

sentadas, em maior parte, pelas seqüências granito-gnâissicas de

médio e alto grau metamórfico, em combinação com" greenstone belts"

(Supergrupo Rio das Velhas), estes melhor expostos numa faixa no

setor NE da área (região de Pitangui-Parã de Minas-Itatiaiuçu) e

no Quadrilátero Ferrlfero. Na parte meridional da área as supra

crustais preenchem "quilhas" residuais estreitas, alongadas e des-

contínuas que se integram ao cenário sinuoso exibido pelas ten-

dências estruturais adjacentes. Já no setor nordeste (região de Maravi-

Ihas-Cachoeira dos Macacos - Esmeraldas - Betim) tal configuração

estaria prejudicada pelo enxame de diques e tectonismo que ali

si instalaram. De outra parte, quanto â estrutura e metamorfis-

mo dessas associações litológicas, nota-se grande complexidade,

com deformação polifãsica e mais de um período de netamorfismo

(ver capítulo geocronológico); em decorrência emergindo um pa-

drão dômico e elipsóide como feição peculiar desses terrenos.

Numa ilustração do aspecto estrutural acima

comentado é aqui apresentada unu interpretação de imagem de ra-

dar (parte da Folha SF-23 VB-Furnas), na escala 1:250.000, na ex

pectativa de que procedimento análogo de trabalho seja adotado futu

ramente para outros setores da área investigada. Na Figura 7 os

terrenos gnáissico-migmatíticos (p^gn-mig) expõem-se pela maior
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parte da área selecionada sendo que, no setor oeste, aparecem as

extremidades da Formação Sete Lagoas (p€ bsl), em contato com a

quele embasamento. Diques básicos anorogênicos (p€ w) acham-se

dispostos preferencialmente segundo NH. Condicionadas às princi

pais drenagens aparecem as coberturas quaternárias.

Entre as localidades de Itapecerica e Formi

da ressalta-se uma feição elipsiodal, constituída por rochas gra

nitóides do embasamento, delimitada grosseiramente por restos de

supracrustais que apresentam mergulhos convergentes para a parte

central da estrutura, sendo que o seu limite sudeste é definido

através de importante fraturamento de direção nordeste (Figura

7). De maneira semelhante, os terrenos gnáissico-migmatíticos ad

jacentes mostram certa sinuosidade nas tendências estruturais co

mo que levando ã configuração de outros núcleos ovalados em meio

a um mosaico de blocos tectônicos. A observação do Apêndice 4

também revela a possibilidade da existência de estruturas seme-

lhantes em outros setores da área investigada. £ o caso, aparen

temente, do "domo" de Pará de Minas que aflora em meio às supra-

crustais Rio das Velhas, apesar de sua menor dimensão geográfica

(cerca de 50 km3) relativamente ã estrutura de Formiga-Itapeceri

ca (aproximadamente 150 km 2). Entretanto, estas feições dõmicas

tipicamente arqueanas não guardariam necessariamente dimensões

semelhantes, haja visto a estrutura dõmica de Bação no Quadrilá-

tero Ferrífero, que possui cerca de 600 km3 de área. Importante

de fato seria a delimitação de outros núcleos em relação aos sejj

mentos vestigiais do Supergrupo Rio das Velhas na região investi

gada, embora a intensidade da erosão regional e a tectõnica rúp-

til imposta dificultem as tentativas de melhor esclarecimento das

relações entre as seqüências litológicas da parte meridional do

Cráton do São Francisco.

Em termos da área estudada, várias unidades

litoestratigráficas e litoestruturais podem ser identificadas na

escala maior, na parte meridional do Cráto.i do São Francisco: 1)

o embasamento cratônico composto por terrenos gnáissico-migmatf
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ticos de caráter po lime t amor fico e poli genético, incluindo rochas

graniticas in.rusivas; 2) relíquias do Supergrupo Rio das Ve-

lhas, abrangendo as lentes de "Formação Lafaiete"; 3) o Super-

grupo Ninas, exposto ao longo da extremidade oriental da área;4)

o Grupo Bambuí, representante da cobertura plataformal cratônica.

Na Figura 8 é apresentado um esboço geológico de parte da área

investigada, onde foram concentrados os estudos geocronológicos.

Trata-se ae um complemento aos Apêndices 4 e 5 de forma a auxi-

liar a leitura deste capítulo.

Finalmente, a legenda do mapa geológico (A-

pêndice 4) é aqui apresentada com base numa compartimentação geo

tectõnica das unidades, de modo a destacar o ambiente cratônico

(e os eventos geodinâmicos ali desenvolvidos) comparativamente aos

domínios marginais das faixas móveis. Outro aspecto mereoador de

destaque na legenda é a apresentação esquemática dos principais

processos vinculados à evolução proterozõica superior no domínio

cr atônico e nos setores marginais. Assim é que no âmbito da co-

bertura cratônica e eventualmente em seu embasamento registram-

se apenas eventos tectonotermais acompanhados por rejuvenescimen

to isotcpico, ao passo que nas faixas móveis o Proterozóico Supe

rior é caracterizado por processos de deformação e mètamorfismo

das unidades do Proterozóico Médio e mais antigas.

t Uma das principais contribuições apresenta-

das, face aos estudos geocronolõgicos empreendidos, refere-se â

definição de dois complexos basais no domínio do Cráton do São

Francisco (um arqueano e outro transamazônico). Aquele de gera

ção mais jovem é representado graficamente no mapa através de sim

bologia própria já que persiste uma imprecisão de seus limites

com o complexo arqueano. Com fundamentação nos dados radiométri

cos houve também a possibilidade de definição temporal do grani-

to Porto Mendes (Proterozóico Inferior) e de, pelo menos, três

fases magmáticas básicas anorogênicas proterozõicas para a área

(p6wi 2 a). Relativamente às supracrustais arqueanas, o Complexo

Piumhí (FRITZONS Jr. et alii, 1980) é tentativamente cronocorre-
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1acionado ao Supergrupo Rio das Velhas, apesar de não haver ain-

da uma definição temporal fundamentada em dados radiométricôs.

No contexto das faixas móveis marginais, merece destacar a posi-

ção estratigrãfica no Proterozóico Inferior do Complexo Canpos Ge

rais representando o embasamento do Grupo Canastra, este tentati

vãmente int..rido como do Proterozóico Médio (ver, por exemplo,

SCHOBBENHAUS FILHO et alii, 1984) com base nos registros geocro-

no lógicos dispcrií'*cir. Já o embasamento dos Grupos Andre landi a,

Carrancas e São João Del Rei é aqui denominado de Complexo Barba

cena (de idade arqueana), seguindo parcialmente as proposições de

MACHADO FILHO et alii (1984) e FONSECA et alii (1979) para o a-

grupamento estratigráfico das rochas basais da região de Barbace

na. Com relação àqueles metassedimentos expostos ao longo da mar

gem sul do Cráton do São Francisco é admitida uma evolução meso-

proterozóica, em que pese a possibilidade de alguma unidade (por

exemplo, o Grupo São João Del Rei) ser de idade proterozõica su-

perior.

3.2.1. COMPLEXO GNÃISSICO-MIGMATÍTICO

GENERALIDADES

O embasamento cristalino da porção meridio-

nal do Cráton do São Francisco encontra-se melhor individualiza-

do no domínio do Quadrilátero Ferrífero, onde foi afetado por su

perimposição metamórfica de baixo e médio graus. Genericamente,

é composto por rochas de diferentes tipos, com predominância dos

constituintes de composição granítica. Em adição, ocorrem meta-

básicas, mataultrabasicas, metassedimentos e básicas.

Os constituintes litológicos do embasamento

foram ali divididos em dois agrupamentos genéticos, segunde pro-

posição de SCHORSCHER et alii (1982):

—Constituintes "primários", essencialmen-

te gnaisses metatécticos e migmatitos anatéticos, ou seja, origi^
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nalmente rochas metamõrficas de alto grau. Os migmatitos apre-

sentam-se estruturados macro e microscopicamente (tipos "schlie-

ren" e estromático são comuns). Nebulitos também aparecem com

freqüência. Intrusivas graniticas geradas nesta etapa são raras

e quando ocorrem, formam corpos pequenos e irregulares, ou mesmo

diques cortando os gnaisses e migmatitos.

— Constituintes "secundários" de baixo grau

metamórfico, incluindo rochas ígneas (não metamõrficas), além de

rochas metassomáticas e metassedimentares. As rochas ígneas apre

sentam contatos tectõnicos ou intrusivos com as litologias pri-

márias, sendo caracterizadas por diques, stocks, plugs e, menos

freqüentemente, por corpos irregulares. Entre os constituintes

"secundários" predominam novamente as litologias graniticas,ocor

rendo secundariamente diques pegmatôides. Pequenos corpos de ro

chás metaultramáficas, metabásicas, metassedimentares e basálti-

cas completam a individualização proposta para o embasamento ex-

posto naquele domínio geográfico.

Os trabalhos geológicos empreendidos nos se

tores ocidentais da região meridional cratônica, a oeste do Qua-

drilátero Ferrífero, tiveram por objetivo melhor fundamentar as

interpretações geocronológicas relativas ao embasamento gnáissi-

co-migmatítico. A unidade basal apresenta-se recoberta nos seto

res norte e oeste pelos sedimentos do Grupo Bambuí, através de

discordância eroliva. Os contatos com o Supergrupo Rio das Ve

lhas são ora tectõnicos ora gradacicnais, o mesmo ocorrendo com

as seqüências supracrustais da área do Conselheiro Lafaiete. Os

contatos observados entre o Supergrupo Minas e o embasamento são

por meio de falhas (ver Apêndice 4).

0 conjunto litológico da unidade basal con£

titui-se genericamente de granito-gnaisses e migmatitos complexa

mente arranjados, ocorrendo subordínamente dioritos,gnaisses ban

dados, gnaisses facoidais, anfibolitos, rochas charnockíticas,me

tabasitos e ultramafitos. As rochas migmatíticas apresentam nor
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malmente melanossomas xistosos, anfibolíticos ou ultrabãsicos,

sendo o leucossoma granodiorítico e granitico. Em adição, res-

tos de seqüências supracrustais correlacionadas ao Supergrupo

Rio das Velhas ocorrem de maneira dispersa pelo domínio em estudo.

Estruturalmente, os granitóides sugere*. as_

pecto fluidal. A recristalizaçáo metamórfica, muitas vezes ob-

servada no quartzo e nos feldspatos, provocou maior orientação

nos granitóides, especialmente nas proximidades dos grandes fa-

lhamentos NW-SE e NE-SW que seccionam a área investigada.

Finalmente, corpos plutõnicos de dimen-

sões variadas afetaram o complexo gnáissico-migmatítico em vá-

rios setores da área investigada. O maciço mais importante é o

de Porto Mendes, de dimensão batolítica, que ocorre na porção

sudoeste (Figura 8). Em adição, um freqüente desenvolvimento de

corpos pegmatóides, além de diques básicos, estes por vezes

constituindo verdadeiros enxames (nas porções setentrional e

sudoeste da região em estudo), também seccionaram a unidade.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DOMÍNIOS LITOLÕGICOS DA ÁREA

INVESTIGADA

Nos vários perfis realizados pelo autor fo

ram observadas algumas nuances no conjunto litológico basal, em

ternos de composição mineralógica e facies metaroõrfica. No ge-

ral, predomina a facies metamórfica anfibolito, havendo domínios

ou ocorrências da facies granulito. Composicionalmente verifi-

caram-se variações entre termos tonalíticos, granodioriticos e

graniticos. Composições alcali-feldspático-graníticas foram re

portadas para áreas restritas (MACHADO FILHO et alii, 1984).

Outras distinções expressivas também obse£

vadas no conjunto litológico referem-se aparentemente ao efeito

diferencial da ação do tectonismo superimposto, ao menor ou

maior grau de recristalizaçáo metamórfica, ou mesmo a fases de

migmatização.
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Rochas granulíticas básicas mostram - se em

exposições subordinadas na região de Cana Verde (ao sul de Campo

Belo) e Perdões (Apêndice 4), tendo sido anteriormente descritas

por CAVALCANTE et alii (1979) no chamado Complexo Lavras. Em se

ção delgada reconhece-se uma rocha com textura granoblástica,

composta por piroxênios (hipertênio mais diopsídio), hornblenda

marrom, quartzo, andesina e rara biotita. Sinais de deformação

tectônica são revelados por minerais microfraturados e quebrados,

cristais de plagioclásio e piroxênio curvos e extinção ondulan-

te do quartzo. A alteração comum da rocha é a uralitização re-

tratada pelo anfibólio aparecendo nas bordas do piroxênio e ao

longo de seus planos de clivagem. Por outro lado, a biotita a-

presenta-se comumente associada ao anfibólio.

Na região de Oliveira - Desterro de Entre

Rios - Piracema foram também constatadas rochas pertencentes ao

metamorfisroo de alto grau. Em verdade, predominamos orto-granitói

des da facies anfibolito alto, com textura granoblástica (prová-

veis gr anui i tos oom retrometamorfistno). Apenas subordinadamente

foram constatados enderbitos. 0 exame microscópico desta rocha

forneceu uma composição essencial, a ortopiroxênio (bronzita?),

clinopiroxênio, biotita (pleocroismo marrom-avermelhado), plagio-

clásio (sericitizado), quartzo e algum feldspato potãssico. Zir

cão, granada e opacos fecham a composição da rocha. Localmente,

há transformação do clinopiroxênio em biotita, esta mostrando dis_

creta orientação.

Afora os domínios acima mencionados, tipos

litológicos charnocklticos a enderblticos expõem-se na região com

preendida pelas cidades de Camacho, Candeias, Santana do Jacaré

e São Francisco de Oliveira (MACHADO FILHO et alii, 1984).

Trata-se de rochas de colo. ação cinza esverdeada, grosseiras, e-

quigranulares, apresentando orientação incipiente com eventuais

bandas centimétricas concordantes de rocha equigranular, gros-

seira e de coloração rõsea. Corpos anfibollticos de dimensões de

camétricas aparecem comumente bem como veios pegmatóides, no do

minio considerado.
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Os charnockitos, ao microscópio, exibem tex

tura granoblástica sendo compostos principalmente por grãos ir.co

lores de plagioclásio geminados segundo a lei da albita, além

de grãos de microclineo (por vezes pertítico)e grãos de quartzo.

Estes mostram contatos suturados, extinção ondulante e recrista-

lização. O playioclãsio mostra-se parcialmente transformado em

sericita e carbonatos. O diopsidio é o mineral máfico dominan-

te, com suas bordas e traços de clivagem apresentando transforma

ção para uralita. O hiperstênio mostra-se em grãos irregulares.

Em quantidades acessórias têm-se grãos de opacos, palhetas de bio

titã, apatita e zircão.

Litologias da facies anfibolito ocorrem de

maneira generalizada na área investigada, variando essencialmen-

te o aspecto composicional (granitico, granodiorítico, tonallti-

co), a saber:

— 0 domínio de Formiga, Santo Antônio do Mon

te, Itapecerica, Bom Despacho é caracterizado por biotita gnais-

ses de composição granitica, granulação média, coloração rõsea a

cinza-clara com pontuações ou níveis irregulares de máficos, a-

presentando-se levemente orientados. Pequenas variações deste lî

totipo são constatadas na bacia do rio Lambari.

As descrições microscópicas para rochas do

domínio indicam, em geral, textura granoblástica com feições ca-

taclásticas em grau variável. A mineralogia é composta por bio-

tita, plagioclásia (às vezes com bordos microgranulados), micro-

clineo com pertitas e associação mimerquítica, e quartzo. Como

acessórios ocorrem titanita, granada, apatita, turmalina, opacos

e epidoto. 0 plagioclásio encontra-se algo recristalizado e par

cialmente alterado para muscovita e s ussurita. A biotita nor-

malmente está bem preservada, porém pode ocorrer cloritização.

Aparentemente, as rochas de composição gra-

nitica possuem também representantes ao longo da extremidade su-
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doeste da área investigada conforme as observações efetuadas na

região de Boa Esperança. Com efeito, 4 km a sudoeste desta loca

lidade, o Cocuruto do Leitão (datado através das amostras SFWT

10) e a serra homônima são formados por rochas granito - gnáissi_

ca«? e subordinadamente milonitos que constituem um anticlinal

com eixo horizontalizado. Ao microscópio, a rocha corresponde

a um gnaisse de composição granitica com textura granoblástica,

mostrando efeitos de cataclase. Mineralogicamente, é constituí

da por microclíneo pertítico (dominante), plagioclásio e quart-

zo, este com forte extinção ondulante. Entre os máficos, desta

cam-^e o anfibólio e a biotita, o primeiro podendo transformar-

se localmente para biotita. Os acessórios são alanita e peque-

nas agulhas de apatita. O epldoto presente é de natureza secun

daria.

Na região a leste de Boa Esperança (imedia

ções de Nepomuceno) são freqüentes micaxistos e gnaisses com for

te cataclase devido a falhamento ali situado. Na região de San-

tana da Vargem e Coqueiral as rochas encontram-se melhor preser

vadas aparecendo gnaisses de cor cinza, às vezes bastante quart

zosos. Já no perfil Santana da V ar gem - Boa Esperança os bio-

tita gnaisses são relativamente mais escuros, também ali ocorren

do, eventualmente, passagem para unidades xistificadas catadas^

ticamente.

— Um domínio constituído preponderantemen-

te de gnaisses de composição granitica e granodiorítica, (este

último subordinadamente) é caracterizado para o setor nordeste

da área investigada - Cachoeira dos Macacos, Esmeraldas,Pará de

Minas - por vezes exibindo pronunciado tectonismo (cataclasi-

tos de Betim). Afora este domínio, rochas de composição grano-

diorítica distribuem-se praticamente por toda a á^ea em estudo.

A observação das lâminas dessa suite de

rochas indica uma composição essencialmente a oligoclásio(de as

pecto zonado) microclíneo pertítico, quartzo e, entre os máfi-
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cos, principalmente a biotita. Os acessórios comuns são a titã

nita, alanita, apatita e opacos. Efeitos comuns de alteração

são a saussuritizaçao dos plagioclásios, como também a cloriti-

zação das biotitas. Recristalização do quartzo e extinção ondu

lante também são constatadas comumente nas seções delgadas, sen

do a textura granoblãstica.

— 0 aomlnio oxiveira - Entre Rios de Minas

- Bonfim - Contagem - Itaúna é caracterizado por rochas migmatí-

ticas com estruturas comumente dos tipcs "schliereri1, " schollen,

nebulítica e estromática Ocasionalmente, ocorre maior incorpo

ração de enclaves de metabasitos como no perfil Piedade dos Ge-

rais até a Serra da Moeda, passando por Belo Vale. No conjunto,-

trata-se de domínio representado por biotita gnaisses de compo-

sição tonalítica (predominante) localmente afetados por veios

quartzo-feldspáticos.

A mineralogia típica desses gnaisses é pia

gioclásio andesina que exibe zoneamento, quartzo e algum micro-

clíneo, podendo ocorrer entre os máficos, biotita e/ou anfibó-

lio. Como acessórios, aparecem o zircão e a apatita. Os efei-

tos de deformação são variáveis de rocha para rocha, sendo evi-

denciados por geminação curvada dos plagioclásios, fraturamento

e extinção ondulante do quartzo e pelas biotitas dispostas se-

gundo fiapos.

Migmatitos estromáticos, com bandamento cen

timétrico, e de foliação plano axial ocorrem nas imediações de

Cláudio, Campo Belo e Itumirim, aparecendo de maneira dispersa

também pela área investigada. O melanossoma dessas rochas é de

composição granodiorítica. Corpos lenticulares de metabasitos

(anfibolitos) são comuns nos afloramentos. Os leucossomas são

algo porfiroblásticos e de natureza quartzo-feldspática,com pou

ca biotita. Aplitos e corpos pegmatóides recortam freqüentemen

te os migmatitos. Entretanto, cabe notar que é ao longo da bor

da sul do Cráton do São Francisco que melhor está representado
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o domínio de composição granodiorítica (Lavras - Itumirim - são

Tiago - Resende Costa), através de expressivos corpos granitói

des. Normalmente, mostram-se pouco foliados, porém na rodovia

Perdões - Campo Belo tais rochas de granulação média exibem tra

mas bandadas com níveis cinza-esverdeados, oinza-escuros e féJL

sicos (quartzo-feldspáticos).

O exame ao microscópio das rochas granitói_

des indica uma mineralogia simples, basicamente com plagioclásio

(oli-pclásio básico/andesina ácida), microclíneo ganinado e quart

zo, com presença eventual de biotita. Os efeitos de cataclase

tais como, recristalizacao do quartzo, fraturamentos,duas orien

tações nas micas, são em grau variável em função da proximidade

de grandes zonas de fraqueza,

3.2.3. SUPERGRUPO RIO DAS VELHAS

Desde as prime iras definições de BARBOSA

(1954) e DORR et alii (1957), inúmeras modificações têm sido pro

postas, nas últimas décadas, para a unidade em pauta. Nesse sen

tido, cabe destacar o trabalho de GUILD (1957) que incluiu as

rochas supracrustais da região de Congonhas numa seqüência infe

rior do Supergrupo Minas e o de KEHRER (1972) que admitiu, pela

primeira vez, as rochas Rio das Velhas (região de Itabirito) co

mo uma seqüência tipo "greenstone belt". ALMEIDA (1976) e SCHORS

CHER (1976) detalharam este conceito para a unidade através de

dados adicionais mantendo, todavia, a subdivisão proposta origi

nalmente por DORR et alii (1957) e DORR (1969).

ESTRATIGRAFIA

Modernamente, uma série de trabalhos efetua

dos na região do Quadrilátero Ferrífero tem contribuído para o

conhecimento da estratigrafia da unidade apesar de persistirem,

no momento, divergências ainda quanto â subdivisão das unidades

estratigráficas inferiores do Supergrupo Rio das Velhas.
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SCHORSCHER (1978) descreveu komatiítos com

estrutura spinifex em rochas de unidade litoestrutural da par-

te leste do Quadrilátero Ferrífero admitindo, ainda sem designa

ção formal, um grupo ultramãfico inferior na série Rio das Ve-

lhas (assim redefinida como um "greenstone belt"). Os trabalhos

de SCHORSCHER (i?79a, b) e SCHORSCHER (1530) formalizaram o cha

mado Grupo Quebra Osso - ultramãfico inferior do "greenstone

belt" Rio das Velhas, ej.evanão-o ã categoria de Supergrupo. Pos_

teriormente,uma revisão com detalhamento sobre a unidade foi a-

presentada por SCHORSCHER et alii (1982). Nesta síntese é admi

tida uma divisão formal em três unidades litoestratigraficas ma

peáveis no campo, a seguir discriminadas: — uma unidade basal

(Grupo Quebra Osso), formada essencialmente por rochas ultrabá-

sicas komatLfticas e subordinadamente por metassedimentos quími-

cos ("cherts", "BIFs" e rochas básicas;—uma unidade intermedia

ria (Grupo Nova Lima) composta essencialmente por rochas bãsi-

cas-vulcânicas, vulcani-clásticas e epiclásticas. Em sua porção

inferior predominam as vulcânicas básicas ocorrendo ainda derra

mes ultrabásicos-komatiíticos. Na parte intermediária ocorrem

notadamente rochas vulcani-clásticas e epi-clásticas máficas as_

sociadas a expressivos metassedimentos químicos ("BIFs",

"cherts"), ao passo que na parte superior predominam epiclásti-

cas máficas com intercalates de sericita quartzo xistos; — e ,fi_

nalmente,a unidade de topo da seqüência Rio das Velhas, de natu

reza epiclástica (Grupo Maquine), constituída por quartzitos

com níveis conglomeráticos, granada micaxistos e muscovita-quart

zo xistos. Estes grupos corresponderiam, respectivamente, às u

nidades ultramáfica inferior, máfica média e elástica superior

desse cinturão de rochas verdes. A Figura 9 extraída de INDA et

alii (1984) esquematiza a estratigrafia simplificada do Super-

grupo Rio das Velhas, na concepção de vários autores.

Por outro lado, LADEIRA (1980) estudando

na região de Nova Lima o Grupo homônimo, propôs sua subdivisão

informal em três unidades (unidades metavulcânica, metassedimen

tar química e elástica). Tais rochas encontram-se, na sua maior
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parte, na facies xisto-verde do metamorfismo regional, mas lo-

calmente ocorre transição para a xacies anfibolito, particu-

larmente nos litotipos das últimas duas unidades. Posteriormen

te, LADEIRA (1981) descreveu metavulcânicas básicas no mesmo gru

po. Mais recentemente, LADEIRA e ROESER (1983) ratificaram o

modelo estratigráfico previamente estabelecido na região de No-

va Lima (LADEIRA, 1980) incluindo, contudo, as rochas metaultra

mãficas da região uo Quadrilátero Ferrífero como komatiitos do

Grupo Nova Lima.

Na área investigada (Figura 8), as exposi-

ções do Super grupo Rio das Velhas são caracterizadas por segmen

tos irregulares dispersos, embutidos nos terrenos granito-gnáis

sico-migmatiticos da entidade cratônica. A unidade apresenta

metamorfismo regional da facies xisto verde a anfibolito e for-

te deformação (dobramentos assimétricos e isoclinais) que em

conjunto com o metamorfismo dinâmico, este caracterizado por mi

lonitização das litologias adjacentes, obliteraram suas estrutu

ras primárias.

*

As principais exposições da área em estu-

do situam-se na parte setentrional onde constituem um verdadei-

ro domínio geográfico (região de Pitangui - Pará de Minas - Be-

tim - Itatiaiuçu). Entretanto, uma série de relíquias são cons_

tatadas nas regiões de Entre Rios de Minas - Passa Tempo, Morro

do Ferro - São Tiago - Bom Sucesso, Itaguara - Cláudio - Carmo

da Mata e nas imediações de Itapecerica, local onde os xistos

grafitosos associados a filitos (Grupo Nova Lima) condicionam

importantes minas de grafita.

De outra parte, vale ressaltar que, em cer-

tos locais, como na serra dos Três Irmãos ao sul de Ibir^té, na

região de Carapuça ao oeste de São Tiago; a leste de Oliveira;^

mediatamente ao sul de Itaúna e na serra Talhada, a sudoeste de

Desterro de Entre-Rios, constata-se, de modo preliminar, que os

enclaves de metabasitos no complexo gnáissico-migmatítico exibem



dobramentos cuja vergência mostra-se centripeta, sendo esta uma

das características típicas de terrenos granito-gnãissicos ar-

queanos. Na região a oeste do Quadrilátero Ferrífero ocorre

um sem número de testemunhos de rochas referíveis ã unidade in-

ferior do Supergrupo Rio das Velhas, que tradicionalmente eram

associadas ã "Série Minas" ou "Grupo Minas". Diversas, dessas ã

reas já se encontravam assinaladas em mapas ou descritas na li-

teratura, principalmente por terem sido objeto de lavra ou pes-

quisa, visto ser comum nelas a presença de magnetitos e forma-

ções ferríferas. Outros testemunhos foram cartografados no de-

correr dos trabalhos do projeto RADAMBRASIL, sendo incididos no

Grupo Nova Lima, conforme proposição de MACHADO FILHO et alii

(1984), "pelo fato de apresentarem grande similaridade litológi.

ca, compondo-se de metaultrabasitos com estrutura maciça (koma-

tiitos), metabasitos, magnetititos, formações ferriferas, grana

da xistos e grafita xistos". Além disso, as rochas encaixantes

que envolvem os testemunhos apresentam, via de regra, idades ra

diométricas arqueanas, que corresponderiam ã idade da incorpora

ção desses restitos, sendo portanto, anteriores à sedimentação

do Supergrupo Minas.

"FORMAÇÃO LAFAIETE"

A introdução do termo "Formação Lafaiete"

deve-se a EBERT (1956), que admitiu uma seqüência de rochas vuJ.

cano-sedimentares perfeitamente individualizada da "Série Barba

cena", de BARBOSA (1954). PIRES (1977, 1979) redefinindo o Gru

po Barbacena na região de Congonhas - Conselheiro Lafaiete, na-

quele grupo engloba,além da Formação Lafaiete de Ebert, o con-

junto pré-Minas do Quadrilátero Ferrífero, que corresponde ã sé

rie Rio das Velhas de DORR et alii (1957). Nesta concepção, o

Grupo Barbacena corresponderia a um conjunto de rochas verdes on

de dominam talco-xistos, clorita-xistos, clorita-actinolita xis_

tos, anfibolitos, anfibólio-xistos, serpentinitos, gonditos,maç[

netita-cloríta xistos, xistos grafitosos, além de delgados ban-

cos quartzíticos. Mais recentemente, MACHADO FILHO et alii



.050.

(1984) denominaram a unidade de Grupo Lafaiete,correlacionando-

a ao Grupo D. Silvêrio e ao Supergrupo Rio das velhas.

Em verdade, a correlação da unidade com o

Supergrupo Rio das Velhas exibe consenso na literatura geológi-

ca u.oderna, apesar da falta de dados detalhados e conclusivos pa

ra dar um caráter definitivo à proposta. A aparente variação

na intensidade do metamorfismo regional (facies anfibolito) men

cionada na literatura para as supracrustais de Conselheiro La-

faiete (ver, por exemplo, GBOSSI SAD et alii, 1983) se deve a e-

pisôV*.a.os orogenéticos proterozóicos superimpostos e, portanto,

não excluem a possibilidade de una correlação entre esses restos

de seqüências supracrustais vulcano-sedimentares, de tipo

"greenstone belt". Ademais, uma variação na facies metamórfica

não justificaria mudança na nomenclatura estratigráfica. Cabe,

no entanto, ressaltar que, no momento, não são conhecidas quai£

quer evidências de que estes restos estejam condicionados ã uma

única estrutura antiga de terrenos arqueanos do sul do Cráton

do São Francisco.

Em função do exposto acima, as seqüências

metaultrabásicas e metabãsicas intimamente associadas aos meta£

sedimentos manganêsíferos da região de Conselheiro Lafaiete são

aqui consideradas, tentativamente, no âmbito do Supergrupo Rio

das Velhas (Grupo Nova Lima).

Na área investigada aparecem apenas as ex-

tensões laterais das seqüências metassedimentares de Conselheiro

Lafaiete,constituindo faixas estreitas e sinuosas orientadas

grosseiramente na direção sudoeste, e encaixadas no complexo

gnáissico-migmatítico. Os contatos da unidade com as encaixan-

tes são, em geral, inferidos porém,em alguns locais,são de natu

reza tectônica (Figura 8 e Apêndice 4).

Os litotipos da unidade no setor considera

do apresentam-se, via de regra, alterados. Anfibolitos,interca



lações de itabirito pobre e de metaultrabasitos, com impregnações

de oxido de Mn, são registrados. A sul de Entre-Rios de Minas a

seqüência se inicia com rocha metaultrabâsica e,logo a seguir, in

tercala-se banda de rocha filltica. Ocorrem também níveis mais

sllticos e outros de metabasitos, além de faixas de metagrauvaca

lítica. A seqüência acha-se muito deformada <_• ao nível grauvã-

quico, observa-se que a foliação transpõe o acamamento (MACHADO

FILHO et alii, 1984). Atualmente, os mais expressiva afloramentos

dos metassedimentos ocorrem na Ferrovia do Aço, a sul de Entre

Rios de Minas. Nesses cortes a rocha predominante ê um anfiboldL

to bem orientado e bandado; em menor proporção ocorrendo mica-

xistos e metassiltitos que, comumente, exibem partes escuras re-

sultantes da impregnação de oxido de manganês.

3.2.3. SUPERGRÜPO MINAS

GENERALIDADES

0 chamado "diastrofismo" Minas (DORR e

BARBOSA, 1963; SCHORSCHER, 1973, 1975) teve importância relevan

te na evolução geológica regional, sendo caracterizado tipicamen

te no domínio do Quadrilátero Ferrlfero por seqüências metassed_i

mentares dobradas e que sofreram metamorfismo predominantemente na

facies xisto-verde.

Sua fase sintectônica principal possui ida-

de transamazônica (CORDANI et alii, 1980) e, na área em estudo,

atingiu o embasamento sob a forma de recristalizações metamorfi-

cas (retrometamorfismo), retrabalhamentos crustais e granitogêne

se.

0 termo "Série" Minas de DERBY (1906)foi em

pregado originalmente para unidades pré-Espinhaço e pré- Minas

(rochas xistosas argilosas, além de quartzitos ferruginosos e

calcários) aflorantes na serra do Espinhaço e vizinhanças. Na-

quela ocasião, o autor acima correlacionou-as, em função das li-
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tologias, com as rochas do Quadrilátero Ferrífero (proterozõi-

cas), para as quais a denominação permaneceu. Modernamente, es-

tas seqüências estudadas originalmente por DERBY (op. cit.) têm

sido consideradas como relictos de "greenstone belts" arqueanos

(FOGAÇA et alii, 1984).

Na área investigada, as exposições do Super

grupo Minas (Grupos Caraça, Itabira e Piracicaba) acham-se repre

sentadas por suas extremidades ocidentais que afloram desde Belo

Horizonte até as proximidades de Itatiaiuçu (a sudoeste),e ao lon

go do limite leste da Figura 8, onde constituem o chamado sin^ii

nal da Moeda, de "trend" N-S, feição fisiográfica que delimita

a estruturação típica do chamado Quadrilátero Ferrifero.

ESTRATIGRAFIA E TECTÕNICA

Os trabalhos de revisão estratigráfica do

Quadrilátero Ferrífero (DORR et alii, 1957; DORR, 1969),

com base em síntese de HARDER e CHAMBERLIN (1915) estabeleceram

a divisão da "Série" Minas em 3 grupos, da base para o topo: Gru

pos Caraça, Itabira e Piracicaba. A substituição do termo "Sé

rie" por grupo Minas coube a PFLUG et alii (1969), ao passo que

o termo Supergrupo foi utilizado, pela primeira vez, por PFLUG e

RENGER em trabalho de 1973. Dessa forma, houve possibilidade de

conservar as denominações consagradas na literatura relativas aos

aos três grupos e suas respectivas formações.

A estratigrafia do Supergrupo Minas atual-

mente em uso no Quadrilátero Ferrífero é aquela elaborada por DORR

et alii (1957) e DORR (1969). De modo geral, a divisão tríplice

proposta desde HARDER e CHAMBERLIN (1915) é a seguinte (Figura

10, extraída de INDA et alii, 1984):

- Unidade inferior, epiclástica (grosseira

a fina), com quartzitos, quartzitos conglomeráticos e conglome-

rados uraníferos, e com piritas detríticas - Grupo Caraça.
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— Unidade média, química, de itabiritos(com

exclusivamente facies oxídica) e rochas carbonáticas, contendo

também produtos vulcânicos básicos e intermediários e ácidos -

Grupo Itabira.

— Unidade superior, epiclãstica, composta

por várias formações de sedimentos maduros (ortoquartzitos gros-

seiros a filitos), e a Formação Sabará de xistos e grauvacas má-

ficas (tipo *f lysch").

No aspecto deformacional o Supergrupo Minas

no Quadrilátero Ferrífero é caracterizado por contatos tectôni

cos com todas as demais unidades litológicas pré-cambrianas re-

gionais. Ocorrem tipicamente dobras isoclinais recumbentes que

exibem, via de regra, repetições/cavalgamentos por falhas de em

purrão. Em adição, a existência de megadobras (constituindo sin

clineos maiores), não observadas nas rochas adjacentes ou naque-

las sot opostas referentes a outras unidades litoestruturais, foi

interpretada por SCHORSCHER (1975, 1976, 1980) como produto de

transporte e colocação das estruturas Minas através de "nappes"

até â posição atual, portanto, adotando uma origem alóctone para

o Supergrupo Minas. Registre-se também a existência de deforma-

ções na unidade causadas por "uplifts" de blocos do embasamento

cristalino (por exemplo, no complexo Bação).

Adicionalmente, o tema da evolução tectõni-

ca do Supergrupo Minas tem sido destacada entre os trabalhos so

bre o Quadrilátero Ferrífero, sendo a abordagem fundamentalmente

vinculada a modelos ambientais análogos aos geossinclinais moder

nos (DORR, 1969). Historicamente, HARDER e CHAMBERLIN (1915)

estabeleceram modelo pioneiro pare. a unidade admitindo um ambien

te deltáico proximal-distal para explicar as relações estratigrá

ficas das seqüências epiclãsticas grosseiras da serra do Espinha

ço com as seqüências epiclãsticas mais finas e químicas do Su-

pergrupo Minas. Posteriormente, PFLUG e RENGER (1973) e SCHÕLL

e FOGAÇA (1979) propuzeram um modelo de transição facial mio-eu-

aeossinclinal.
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De outra parte, SCHORSCHER (1975, 1980) ado

tou um modelo de margem continental ativa, desenvolvido a partir

de um "rift" intracontinental, face ãs semelhanças dos padrões e

xibidos pela seqüência sedimentar clástico-química comparativa-

mente a bacias intracratônicas. Este esquema evolutivo é aparen

temtrte também sugerido por aspectos petrográficos e geoquímicos

de diques máficos (metabasitos) de idade proterozóica inferior

da região Vij.yi..ópolis-Guanhães, ao norte do Quadrilátero Ferrí-

fero, conforme recentemente discutido em OLIVEIRA et alii (1984).

As características tectônicas desse feixe de diques, 'i^reciona-

dos sfgundo NNE e NW-SB, bem como a sua composição química seme-

lhante a de toleítos de "rifts", sugere a existência dessa fei-

ção tectônica, provavelmente correlacionada à calha original da

deposição do Supergrupo Minas (PEREIRA et alii, 1984).

Um dos aspectos atualmente de maior polêmi-

ca e controvérsia refere-se ao. relacionamento do Supergrupo Mi-

nas e Espinhaço em Minas Gerais. Conforme comentaram INDA et

aiii (1984), idéias que admitem uma evolução geológica sincrõni-

ca com diferenciações faciológicas entre essas duas unidades(por

exemplo, PFLUG e RENGER, 1973; SCHÕLL e FOGAÇA, 1979) contra-

põem-se aos modelos que adotam separação temporal entre ambas,

com base, entre outras evidências, nos resultados radiométricos

das vulcânicas da base do Supergrupo Espinhaço na Bahia e, local,

mente, em Minac Gerais (BRITO NEVES et alii, 1979; BRITO NEVES

et alii, 1980, entre outros).

Por outro lado, uma idade proterozóica infe

rior para o Supergrupo Minas é sugerida indiretamente pelo pa-

drão geocronológico das rochas do embasamento cristalino no Qua-

drilátero Ferrífero (CORDANI et alii, 1980), além de argumentos

relacionados â época de formação de piritas detríti cas em conglo

merados auríferos e de espessos pacotes de itabiritos (tipo Lago

Superior), durante um período peculiar da evolução da crosta

terrestre (ver, por exemplo, MEYER, 1981). Entretanto, para que

ocorra um consenso entre os pesquisadores do tema, há necessida-
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de de estudos estratigraficos adicionais tanto no Supergrupo Ni-

nas como no Espinhaço, além de novas determinações radiométrias,

especialmente nas rochas da Formação Rio dos Remédios (incluídas

no Supergrupo Espinhaço na Bahia), anteriormente datadas pelo me

todo Ü-Pb em zircões.

3.2.4. COBERTURA CRATÕNICA BAMBUl

GENERALIDADES

No contexto do Crãton do São Francisco, a

cobertura sedimentar Bambuí assume relevância dada ã sua expres-

siva exposição geográfica e conotação tectônica. Além disso, o

conhecimento de sua evolução geocronológica é importante para a

elucidação do comportamento cratônico durante o Proterozóico Su-

perior.

Na área investigada (Apêndice 4)a cobertura

Bambuí está representada pelas Formações Sete Lagoas e Serra San

ta Helena que se distribuem segundo um grande arco desde a re-

gião norte,até a oeste mostrando feições de erosão regressiva so

bre as rochas do embasamento cratõnico. Os sedimentos (notada-

mente pelitos) apresentam-se horizontalizados ou algo ondulados.

Inferência • sobre a borda original da bacia foram efetuadas por

MACHADO FILHO et alii (1984) situando-a nas imediações de Olivei

ra, com base em ocorrência de sedimentos grosseiros com fraco me

tamorfismo e possivelmente correlacionados ao Grupo Bambuí. Tra

ta-se de estreita calha sedimentar em contato tectõnico com o em

basamento cristalino contendo conglomerados polimíticos com sei-

xos abundantes e retrabalhados, e sendo a matriz de natureza grau

váquica. Arenitos caleiferos ocorrem sobre os conglomerados.

A Formação Sete Lagoas distribui-se ocupan-

do posição de borda de bacia e apresentando-se em discordância e

rosiva sobre o embasamento metamórfico. Na região ocidental-sul,

o contato da seqüência com a Formação Canastra é de natureza tec
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tônica, o mesmo ocorrendo na região NE, poucos quilômetros além

dos limites da área estudada em relação ao Supergrupo Espinhaço,

já a Formação Serra Santa Helena ocupa posição marginal contígua

à Formação Sete Lagoas ocorrendo, contudo, predominantemente, ao

norte do paralelo 20° de latitude sul.

ESTRATIGRAFIA E SITUAÇÃO TECTONICA

Em termos históricos, a denominação "Série

Bambuí" foi introduzida por RIMANN (1917) para rochas calcárias

que ocorrem próximo â localidade homônima em Minas Gerais. Ape-

sar de seu uso ter recebido consagração na literatura geológica,

coube a DERBY (1880), originalmente, a adoção do termo "Série

São Francisco" para caracterizar os sedimentos carbonatados e ar

gilosos aflorantes no vale do rio São Francisco. ' Posteriormen-

te, nos trabalhos de PFLUG e RENGER (1973) e SCHÕLL (1972) foi a

dotado o termo Supergrupo São Francisco para agrupar o Grupo Bam

bul e Grupo Macaúbas (além de outras unidades posteriores à oro-

genia Minas).

No estado de Minas Gerais, os trabalhos so-

bre a litoestratigrafia ,<do Grupo Bambuí foram iniciados por BRAN

CO e COSTA (1961), assunto este que tem sido abordado em segui-

das oportunidades (por exemplo, SCHÕLL, 1973; MARCHESE, 1374a;

DARDENNE , 1978; CAMPOS NETO, 1979).

DARDENNE (op. cit.), abordando questões li-

gadas à correlação litoestratigráfica do Grupo Bambuí no âmbito

do Brasil Central, retomou em parte as idéias de BRANCO e COSTA

(op. cit.), sendo que as formações detríticas inferiores ao con-

glomerado basal (Grupo Paranoâ) foram excluídas da unidade; a no

va subdivisão definindo-se da base para o topo pelas seguintes

formações:

— Formação Jequitaí, restrita ã base do Gru

po Bambuí e representante de urca glaciação em escala continental.
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Trata-se de um paraconglomerado com matriz esverdeada onde flu

tuam seiras de quartzitos, calcários, do lomi tos ," chert?, gnaisses,

micaxistos, granitos e vulcânicas.

— Formação Sete Lagoas, incluindo a Forma-

ção Januária): lentes carbonatadas numa seqüência margosa-pelí-

tica, constituindo um horizonte contínuo que exibe da base para

o topo uma sucessão característica.

— Formação Serra Santa Helena: folhelhos e

siltitos cinza esverdeados representantes de nível-chave na es

tratigrafia do Grupo Bambuí, e que se intercalam entre 2 horizon

tes carbonatados.

— Formação Lagoa do Jacaré: ' caracterizada

pela alternância de calcários oolíticos e pisolíticos, cinza es-

curos, fétidos, cristalinos, lenticulares, com siltitos e margas.

— Formação Serra da Saudade: folhelhos e

argilitos verdes que passam progressivamente a siltitos feldspã-

ticos ou arcõseos em direção ao topo.

;
I

— Formação Três Marias: constituída por si].

titos e arcóseos verde-escuros que se sobrepõem concordante e

transicionalmente aos folhelhos Serra da Saudade.

Em que pese as observações de campo de DAR

DENNE (op. cit.), não comprovando a existência de uma discordãn

cia entre essas duas formações superiores, COSTA (1978) e MENE-

ZES e MATTOS (1978) descreveram, em certos locais, conglomerados

na base de seqüências atribuídas ã Formação Três Marias, que po-

deriam significar a existência de uma discordância na borda da

antiga bacia.

Em continuidade aos estudos do Grupo Bambui,

uma redefinição da unidade no estado de Minas Gerais em base de

novos dados estratigráficos e critérios geocronológicos foi ado-
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tada em recentes propostas {PARENTI COUTO et alii, 1978, 1981; •'

PARENTI COUTO e BEZ, 1981; PARENTI COUTO, 1982). Segundo tais •

revisões, o Grupo Bambuí divide-se da base para o topo nas Forma

ções Paraopeba, Três Marias e Pirapora. 0 Grupo Paranoá subja-

cente ao Grupo Bambuí, na região da faixa de dobramentos Brasí

lia, foi admitido nesses trabalhos como uma unidade distinta,

mais antiga, com padrão geocronológico característico.

Na Bahia, INDA e BARBOSA (1978) utilizaram

o termo Seupregrupo São Franciso em sentido semelhante ao de PFLUG

e RENGER (1973), empregando-o para rochas dos Grupos Bambuí e Una,

de idade pós-Espinhaço, sedimentadas num tecto-facies caracterÍ£

tico de mar epicontinental. 0 termo Una foi criado por DERBY, '

em 1905, para designar formações calcárias na bacia do rio Uná,

as quais estendem-se para oeste e sul. Segundo INDA e BARBOSA ,

(op. cit.), o Grupo Una divide-se em duas formações (apesar de e

xistirem setores que ainda não comportem tal divisão): Salitre

(conjunto carbonátíco com pelitos subordinados, dividido em 4mem .

bros) e a basal, denominada Bebedouro (camadas conglomeráticas de

ardósias e metassiltitos, além de arenitos arcoseanos e folhe-

lhos ferruginosos com níveis caleiferos e lentes de calcários).
t f

A coluna observada na Chapada do Irecê (Gru

po Una, Bahia) é comparável â do Grupo Bambuí, na bacia do rio

São Francisco. Com efeito, na Chapada do Irecê as seqüências i-

niciam-se na base com metassedimentos terrígenos conglomeraticos

(Formação Bebedouro), aos quais se associam ainda, metaargilitos,

bancos de sílex e mesmo pequenas lentes de calcário; quartzitos

feldspáticos podem estar presentes (MISI, 1976, 1979). Na re-

gião da bacia do rio São Francisco, as seqüências basais do Gru-

po Bambuí podem estar ausentes, contudo, ocorrências expressivas

são observadas próximo ã serra do Espinhaço e na região do Alto

„ Jequitinhonha prolongando-se no sentido norte em direção ã

Bahia e mostrando perfeita identidade com as unidades descritas,

da Formação Bebedouro (MASCARENHAS et alii, 1984). Nesse senti .



.060.

do, a Formação Jequitaí e o Grupo Macaúbas (MORAES e GUIMARÃES,

1930) na parte oriental de Minas Gerais têm sido apontados como

equivalentes litoestratigráficos da Formação Bebedouro (DARDEN-

NE, 1978). No que se "refere às unidades sobrepostas as correia

ções regionais são também possíveis, conforme apontaram MISI

(1976) e DARDENNE (1978). O quadro da Figura 11, reproduzido de

MASCARENHAS et alii (op. cit.), mostra as correlações propostas

da unidade nos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia.

Figura 11- Correlações e nomenclatura do Grupo Bambu! nos diversos

estados (DARDENNE, 1978, modificado)
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Com referência ao panorama tectõnico, as ro

chás sedimentares de cobertura integram-se ao domínio do Cráton

do São Francisco, separadas preferencialmente em duas ocorrên-

cuas - Grupos Bambuí e Una (Figura 5). Ambos os grupos apresen-

tam-se fracamente dobrados (âs vezes configurando uma herança dè
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estrutura do embasamento) e com brando metamorfismo, em especial

ao longo dos setores marginais. Na porção oriental do Cráton, o

Grupo Bambuí apresenta-se afetado por importante tectõnica de em-

purrão que causou o seu recobrimento pelas seqüências do Super-

grupo Espinhaço e do Grupo Macaúbas. Estudos litoestratigráficos

em rochas do Grupo Macaúbas na porção meridional da serra do Es-

pinhaço (KARFÜNKEL e KARFÜNKEL, 1976) têm admitido sua divisão

nas Formações Califorme (basal). Terra Branca e Carbonita, bem

como uma subdivisão da Formação Terra Branca em três facies, uma

glacial-terrestre e duas glacial-marinhas.

No setor ocidental, o Grupo Bambuí exibe au

mento de espessura bem como em facies metamórfica e deformação.

Nesse contexto, COSTA et alii (1970) propuzeram um zoneamento

faciológico para a unidade admitindo uma divisão em três tectono

grupos e individualizando o Grupo Paranoá como seqüência distin-

ta do Grupo Bambuí tectonizado. Por outro lado, DARDENNE (1978)

identificou a existência de cinco zonas de leste para oeste mos-

trando ao longo do domínio lateral o aumento das deformações e

metamorfismo naquele sentido. Os contatos entre as diversas zo-

nas são bruscos e limitados por grandes acidentes tectõnicos. Em

adição, CAMPOS NETO (1979, 1984), estudando parte do domínio ex-

terno da faixa Brasília na região de Vazante - Paracatu - Unaí

(oeste de Minas Gerais) individualizou para o Grupo Paranoá três

zonas paleogeogrãficas distantes. A bacia do Grupo Par ano á teve de

senvolv: mento de facies dispostas meridianamente de leste para o-

este, com a sedimentação atingindo cerca de até 2000m de espessura.

As três zonas mencionadas foram mais tarde recobertas transgres-

sivamente pelas seqüências relativas â cobertura Bambuí.

Com referência à faixa Brasília, conforme a

pontaram MARINI et alii (1981, 1984), os dados estratigráficos,

tectõnicos e geocronológicos existentes são ainda insuficientes

,para determinar com precisão sua extensão geográfica e as relações

com as unidade» geotectônicas adjacentes. Entretanto, é o domí-

nio onde apareçam os típicos Hobramentos holomõrficos combinados
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com extensa tectõnica ruptural, parâmetros utilizados para confl

gurar a borda ocidental do Cráton do São Francisco, relativamen-

te â cobertura pouco dobrada do Grupo Bambuí, que ocorre no inte

rior daquela entidade*.



CAPÍTULO M

GEOCRONOLOGIA

Os estudos geocronológicos Rb-Sr, K-ArePb-

pb definiram para a área investigada os eventos tectonomagmáti-

cos maiores impostos às diversas unidades geológicas. Tais even

tos desenvolvidos no Arqueano e durante o Proterozõico demonstra

ram o caráter policíclico deste domínio crustal sugerindo, adi-

cionalmente, correlações com a evolução tectônica do Quadriláte-

ro Ferrífero e adjacências, além de outros setores do Cráton do

São Francisco.

As discussões a serem efetuadas obedecem a

uma cronologia dos eventos, caracterizados geocronologicamente

por área geográfica, o domínio do Quadrilátero Ferrífero é pri-

meiramente discutido visando fornecer o cenário radiométricô re-

gional pré-existente.

4.1. QUADRO GEOCRONOLÓGICO DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO

0 acervo radiométrico disponível para o do-

mínio adjacente â área investigada é apreciável, contando com

mais de 80 datações (Rb-Sr, K-Ar e ü-Pb). As rochas datadas, refe

rentes ao substrato metamórfico e suas supracrustais, além de

granitos associados,revêIam tratar-se de domínio crustal estável

antigo com idades pertencendo aos eventos Arqueano, Transamazõni^

co e Brasiliano (HERZ et alii, 1961; HERZ, 1970; CORDANI e

XEIRA, 1979; CORDANI et alii, 1980; TEIXEIRA, 1982).
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As idades radiométricas relatadas na litera

tura são, em grande parte, referentes a análises em minerais se-

parados, através das metodologias Rb-Sr e K-Ar. Aquelas relati-

vas ao primeiro método (analisadas em feldspatos potássicos) possuem

resultados desprovidos de significado geológico (idades entre 970

e 2300 m.a.) e são explicáveis pela redistribuição dos átomos de

estrôncio em eventos termais importantes como, por exemplo, o cî

cio Brasiliano. Apenas duas datações Rb-Sr convencionais era mus»

covitas de um anfibolito considerado pré-Minas e um micaxisto Rio

das Velhas, com idades da ordem de 2,7 b.a., são confiáveis coa-

dunando-se com o quadro geolôgico/geocronológico existente. Já

as análises Rb-Sr em rocha total, de maior valor interpretative

estão aqui interpretadas através de diagrama isocrõnico. Em adi_

ção, dados recentes ü-Pb em zireões e esfeno para rochas do Com-

plexo Bação e imediações de Barbacena (ao sul do Quadrilátero Fer

rífero) foram interpretados por DELHAL e DEMAIFFE (com. escri-

ta) , estando aqui também discutidos.

O conjunto de datações Rb-Sr para este doraí

nio, proveniente de consulta â literatura específica (e aqui não

listado no Apêndice 2), é presentemente revisto num diagrama iso

crônico de referência (Figura 12). Em que pese a extensa região

abrangida pelas datações, com amostras pertencendo a unidades dis

tintas e não cogenéticas, o diagrama global construído possibili-

ta delinear a presença de três eventos maiores de homogeneização

de Sr, com expressão regional. Neste caso, como relatado anterio£

mente, aceita-se certa imprecisão das relações isotópicas Sr'7/

Sr86 iniciais face a não cogeneticidade das amostras estudadas.

As amostras da região de Barbacena (150,

152, 147, 149, 153) produziram um alinhamento com idade em torno

de 3 b.a. como pode ser visto no destaque ampliado da Figura 12-

As relações Rb87/Sr86 são relativamente baixas (<2) e perfeita-

/mente comparáveis com as obtidas para os terrenos arqueanos estu-

dados na região mais a oeste. Este quimismo, aliado ao padrão ,

radiométrico de áreas adjacentes permitem considerar a idade ob-'

tida como geologicamente significativa.
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Uma isócrona com idade de 2,75 b.a. foi de-

finida para conjunto de pontos analíticos vinculados ao Complexo

Bação, sendo as amostras provenientes das imediações de Itabiri-

to (Am-179, JD 134). "Entretanto, várias outras análises referem

-se a rochas do embasamento da área de Mariana (VR 10A, 10B, VR-

5), da região de Barbacena (153), como também de representantes

do granito "Congonhas do Campo" (JD 127D e 123B). O resultado ra

diométrico é aqui interpretado como a época de formação generali_

zada de rochas no Quadrilátero Ferrífero, incluindo as granitiza

ções, também de maneira semelhante ao constatado para a área in-

vestigada presentemente e demais setores do Cráton do'São Francis-

co. Além disso, vale ressaltar que a relação inicial da ordem

de 0,703 coaduna-se com padrões isotópicos encontrados em isócro

nas a nível de afloramento obtidas pelo autor, para o presente

trabalho.

Por outro lado, a isõcrona com idade de

2100 m.a. (R.I. = 0,704) representa a atuação do evento responsa

vel por uma recristalização sintectônica regional durante o qual

as rochas regionais te a maior parte dos seus minerais) adquiri_

ram suas características peculiares. Neste conjunto, inclui-se

outra amostra do granito;Congonhas do Campo (JD 123A) esta, po-

rém, exibindo alteração o que teria causado seu rejuvenescimento î

sotópico. 0 agrupamento de idades transamazônicas é aqui. rela-

cionado ao chamado "diastrofismo Minas" que teve importância re-

levante na evolução geológica regional.

Amostras de corpos graníticos cano os de tipo

Borrachudos (JD 136A) e Peti (JD 138), de possível origem metasso-

mática segundo SCHORSCHER e LETERRIER (1980), ou de outras in-

trusões (JD 122B) indicam serem de geração põs-transamazõnica,e-

xibindo sistematicamente altas relações Rba7/Sr'6. De outra par

te, algumas amostras do embasamento situaram-se entre as isócro-

,nas de 2,75 e 2,1 b.a. (VR 9, JD 130, JD 129, JD 133, HR 5).

Podem ser interpretadas, tentativamente, como produto de rehomo-,

geneizações isotópicas parciais de rochas mais velhas, atingidas'

pelo evento de idade transaroazõnica.
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Os resultados U-Pb inéditos disponíveis pa-

ra rochas do Complexo Bação referem-se a amostras graniticas ao

sul de Itabirito (JD 130, JD 131), anteriormente analisadas pelo

método Rb-Sr (Figura 12). Constata-se um padrão decorrente de

sucessivas perdas de Pb durante eventos do Proterozóico Médio e

Superior, influenciando no comportamento das análises no diagra-

ma concórdia. As intersecções superiores obtidas para zircão e

esfeno da amostra 131 e para dois zircões da amostra 130 indica-

ram idades, respectivamente, de 2820 e 2570 m.a. coerentes com a

idade Rb-Sr isocrõnica anteriormente comentada. A dispersão dos

pontos em direção ã interseção superior da Concórdia foi inter-

pretada por DELHAL e DEMAIFFF (com.escr.) como devida â influên-

cia do evento de 2100 m.a., conforme sugeriu o estudo Rb-Sr. Já

a intersecção inferior para ambas as amostras indicou idade de

cerca de 760 m.a., interpretada como reflexo de perda episódica

de Pb relacionada ao ciclo Brasiliano. Aliás, idades K-Ar em ro

chás metamórficas do Quadrilátero Ferrífero registram freqüente-

mente valores brasilianos, o mesmo ocorrendo para o magmatismo

básico anorogênico e para alguns corpos pegmatíticos da região me-

ridional cratônica, como será discutido posteriormente.

O péjdrão geocronológico K-Ar (e Rb-Sr em mi

nerais) para rochas do Quadrilátero Ferrífero mostrou-se hetero-

gêneo. Os resultados radiométricos aparentes distribuíram - se

num prolongado período de tempo, entre 450-2900 m.a. (Figura 13)

exibindo, contudo, generalizada concentração de idades na época

450-650 m.a.. Rochas que acusaram idades Rb-Sr em rocha total

arqueanas mostraram valores K-Ar brasilianos tanto no Quadriláte

ro Ferrífero como na região de Barbacena. Seguramente, este com

portamento demonstra o notável aquecimento regional imposto por

influência do desenvolvimento do ciclo Brasiliano, marginalmente

ao Cráton do São Francisco,

Alguns resultados radiométricos K-Ar em mî

cas, anfibólios e rochas totais mostraram-se mais antigos, com i_

dades aparentes no intervalo de tempo 750-1250 m.a.. Essas ida-

des devem-se aparentemente a perdas parciais de argõnio e, como
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tal, não tem necessariamente validade geológica. Esse comporta

mento geocronolõgico é típico de áreas com evolução policíclica

em que os minerais são rejuvenescidos total ou parcialmente pelo

escape de argônio. Por outro lado, pelo menos uma idade K-Ar em

granodiorito do Complexo Ba cão é surpreendente. Trata-se da ida

de de 2400 m.a. obtida em biotita sendo desconhecida a causa da

retenção de argônio por parte do mineral, apesar do aquecimento

brasiliano superimposto ã região de borda cratõnica.

Finalmente, cabe um breve comentário sobre 3

recentes análises isotópicas de Pb efetuadas para espécimes de

galenas coletadas nas proximidades da Mina de Morro Velho. As î

dades modelo de 2490/2570 m.a. (Mina de Bicalho) e 2710 m.a. (Mi.

na de Bela Fama) possibilitam estabelecer uma geração arqueana pa

ra a mineralização de galena e, conseqüentemente, para as rochas

hospedeiras pertencentes do Grupo Nova Lima (THORPÉ, com. escri-

ta).

As extrapolações interpretativas efetuadas por

R.THORPE com análises similares de depósitos aurlferos do escudo

Canadense, sugerem que a idade de 2,7 b.a. é mínima para o depó-

sito de Bela Fama e muito próxima da idade verdadeira. Além di£

so, pelo menos uma datação Rb^Sr convencional pré-existente era

micaxisto Rio das Velhas (2,7 b.a., já relatada) parece con

firmar a significãncia geológica da idade aparente Pb modelo. Já

os resultados em torno de 2500 n.a., representariam a época da for

mação ou remobilização das galenas da Mina de Bicalho.

4.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA ÁREA INVESTIGADA

As determinações radiométricas processadas

pelo autor nos terrenos metamórficos cratônicos da área em estu-

do, utilizando os métodos Rb-Sr, Pb-Pb e K-Ar, e interpretações
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integradas definiram o Arqueano e o Proterozõico Inferior como

os períodos principais no contexto evolutivo e, como tal, as dis_

eus soes obedecerão à essa cronologia. Para localização geográfi^

ca das amostras o leitor deverá consultar o Apêndice 5, em con-

junto com o mapa geológico.

4.2.1. ARQUEANO

De modo generalizado os processos formado-

res de rocha na área em estudo relacionam-se geocronologicamente

ã época arqueana, pois a maioria das datações Rb-Sr em rocha to-

tal (isócronas de afloramento, isócronas de referência e diagra-

mas), além dos dados isotópicos de Pb, definiram idades entre

3,0 e 2,6 b.a..

As idades Rb-Sr mais antigas da região em

pauta foram constatadas para a região ocidental cr atônica, já nas

proximidades da cobertura sedimentar Bambuí. As rochas analisa-

das são provenientes da rodovia HG-25, altura de Campo Belo, tra

tando-se predominantemente de gnaisses band ados de composição gra

nodiorítica.

A isócrona Rb-Sr de referência coin seis pon

tos indicou idade de 2964+48 m.a. para uma razão inicial. Sr87/

Sr86 (R.I.) = 0,7012±0,0014. (Figura 14). Esta baixa relação ini

ciai coaduna-se com uma origem primária para os materiais anali-

sados. O MSWD obtido (da ordem de 3,7) era de certa forma espe-

rado face à amostragem referir-se a um perfil de aproximadamente

40 km e, como tal, havendo possibilidade das rochas não serem ri

gorosamente cogenéticas, apesar de incluirem-se num mesmo conjun

to de gnaisses e migmatitos fisicamente contínuos. Entretanto,

duas amostras pertencentes â isócrona (WT 6A, 6B) correspondem a

um único afloramento de rocha gnáissica o que confere confiabili^

dade geológica à idade isocrônica. Nesse afloramento, xenólitos

de gnaisse regional são observados, o que implica em assumir, pa

ra a época datada, processos de acreção/diferenciação associadoé

à anatexia parcial.
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Os gnaisses de composição granitica - grano-

diorítica da região de Esmeraldas (APWT 1) e Cachoeira dos Maça-',

cos (APWT 2) indicaram em diagrama isocrõnico Rb-Sr de referên-

cia idade de 2831±149 m.a. (Figura 15) • O estudo geocronológico

particular por afloramento foi inviabilizado pelas relações Rb87/

Sr86 muito semelhantes em cada caso. A razão inicial de 0,700 "

±0,001 implica obrigatoriamente numa origem primária para os ma-

teriais e o MSWD da ordem de 4,78 pode ser explicado de manei-

ra análoga ao do conjunto anteriormente discutido (região de Cam

po Belo).

Em ambos os afloramentos observam-se aplitos

e veios quartzo-feldspáticos seccionando o granitóide, sendo que

os primeiros foram também analisados pelo método Rb-Sr em rocha

total (Figura 16). Constata-se geocrono logicamente um resultado

isocrõnico de 2803+70 m.a., idade praticamente idêntica ã obtida

para os gnaisses, porém aqui exibindo menor erro experimental.

Demonstra-se assim para os afloramentos estudados que ambos os

processos - geração dos materiais e colocação (tardia) dos apli-

tos - referem-se ao Arqueano.

Na imediações de Itaúna afloram gnaisses de

composição tonalítica exibindo grau variável de migraatização.

Tais rochas foram estudadas pelo método Rb-Sr através de coleta

na pedreira homônima, tendo sido selecionados seis espécimes em

rocha total. A isócrona construída* de confiabilidade analítica

graças â boa distribuição e alinhamento dos pontos, forneceu ida

de de 2727*17 m.a. para uma R.I. = 0,70022±0,00050 (Figura 17). 0

MSWD da ordem de 1,5 é compatível com a amostragem a nível de a-

floramento o que corrobora com uma cogeneticidade dos materiais

analisados. Fica assim, uma vez mais, demonstrada a presença de

rochas geradas no Arqueano, aqui em setor próximo ã extremidade

ocidental do Quadrilátero Ferrifero.

Em adição, foi efetuada amostragem ao lon-

go da rodovia Itaúna-Itatiaiuçu percorrendo a unidade basal, por.

aproximadamente 4 km. Novamente, os representantes litológicos'
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são gnaisses tonalíticos com migmatização variável seccionados,

por vezes, por diques pegmatóides com várias direções. A isõcro

na Rb-Sr de referência construída inclui os pontos da pedreira

Itaúna (SBWT 1, discutidos acima), com a adição dos pontos WT 24

(1 e 2), WT 22 e WT 25 . o conjunto formado por onze análises (Fi-

gura 18) registra uma idade de 2798±43 m.a. interpretada como a

época de formação original dos materiais, fato corroborado pela

baixa relação inicial (0,70016+0,00075). Note-se também, a me-

lhor qualidade desta idade isocrõnica em relação ã obtida para a

pedreira Itaúna, face ãs relações RbS7/Sras mais favoráveis das

amostras WT 24 e WT 25. Cabem, finalmente, alguns comentários a

respeito de duas amostras coletadas pouco ao sul do afloramento

WT 25, referentes a gnaisses cataclãsticos migmatizados. Essas

amostras exibem ao microscópio alteração secundária e efeitos ex

pressivos de deformação (WT 26.1 e 26.2; Apêndice 2). Tanto a

fração melanocrática (WT 26.2) como a leucocrãtica (WT 26.1) in-

dicaram idades anômalas ao padrão geocronolõgico do perfil itaü-

na-Itatiaiuçu o que demonstra a necessidade da utilização de a-

mostras bem preservadas para um estudo radiométrico confiável.Em

ambos os casos, as alterações afetaram significativamente os va-

lores, os quais não possuem validade geológica.

Migmktitos foram estudados geocronologica-

mente na região de Divinópolis, através de amostragem da pedrei-

ra Moura Coelho. Afloram ali biotita gnaisses de composição gra

nodiorítica, cujo estudo radiométrico Rb-Sr em rocha total produ

ziu diagrama isocrônico de excelente qualidade analítica. As qua

tro amostras analisadas exibem boc. distribuição ao longo de isó-

crona com idade de 2754+48 m.a. para uma relação inicial de 0,71050+

0,00056 (Figura 19). O baixo MSWD (0,316) reflete a cogenetici-

dade da amostragem. Ressalta-se aqui a elevada R.I. evidencian-

do significativa residência crustal anterior dos materiais data-

dos, processo que poderia ter envolvido até parcelas de sedimen-

tos, de forma a explicar tal razão isotõpica anormalmente alta. De

qualquer modo, o padrão geocronológico discutido indicaria su-

cessivas acreçôes crustais durante o Arqueano tardio (2,9 - 2,7

b.a.), na área investigada.
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As rochas migmatíticas prolongam-se para su— '•

deste, onde foxam amostradas em pedreira nas imediações de Cláu-

dio. Nove espécimes em rocha total foram selecionados para pro-

cessamento geocronológico, conforme visualizado na Figura 20-Nes_

te caso, configura-se uma concentração dos pontos analíticos al-

ao distantes da origem do diagrama, prejudicando o controle da

relação inicial Srs7/Sr86. Além disso, forte desequilíbrio iso-

tõpico foi evidenciado através de uma excessiva dispersão dos pon

tos em relação a reta traçada. A idade em torno de 2700 m.a.com

alto erro experimental confirma, contudo, o padrão radiométrico

arqueano já caracterizado para rochas semelhantes dó perfil Itaú

na-Itatiaiuçu e da região de Divinõpolis.

0 estudo radiométrico Rb-Sr do domínio lito#

lógico de composição granítica (Santo Antônio do Monte e Itapece

rica) mostrou-se problemático. Na primeira localidade, efetuou-

se coleta em pedreira de rocha granitóide de cor cinza a rôsea e

granulação média, bem preservada de alterações intempéricas e

esforços dinâmicos. Mineralogicamente, a rocha é constituída de

plagioclásio, microclíneo pertítico (primário), quartzo e bioti-

ta esta,por vezes,com duas orientações. Como acessórios apare-

cem titanita, opacos, epidoto e granada.

0 diagrama da Figura 21 mostra expressiva

dispersão isotópica configurando um leque de pontos analíticos a

qui interpretados, de modo tentativo', com o auxílio de duas "isõ

cronas" subjetivamente fixadas, cujas idades correspondem aproxi

madaitiente a eventos homogeneizadores maiores da área investigada.

Nesse contexto,aparentemente é sugerida idade arqueana para o

grani tóide com base na posição das amostras WT 15A1 e WT 14, es-

ta coletadas mais ao sul da pedreira, em afloramento na rodovia.

Rejuvenescimentos isotópicos parciais de Sr causados pela atua-

ção do ciclo Transamazônico explicariam a posição dos pontos en-

tre as duas retas de referência (amostras WT 15B, 15C1 e 18-2),

sendo que as amostras restantes (WT 15D2, 15A2 e 15C3) teriam si.-,

do mais fortemente afetadas. Esta interpretação, todavia, neces*

sita de melhor controle geocronológico, sendo interessante empre '
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gar a metodologia Pb-Pb, de maneira análoga ao realizado para as"

litologias desse domínio que afloram na região de Itapecerica.

Em Itapecerica, a amostragem realizou-se na

pedreira Água Limpa, cinde a rocha apresenta-se semelhante macros^

copicamente às exposições de Santo Antônio do Monte. Em termos

de quimismo, contudo, há diferenças significativas no presente

caso quanto aos teores de Sr (entre 100 e 50 ppm) e Rb (entre 300

e 130 ppm) das amostras. Dessa forma, as relações Rb*7/SrS6 únor

malmente elevadas (de 3,5 até 11,5) teoricamente favoreceriam a

obtenção de idades convencionais confiáveis. Entretanto, no es-

tudo em diagrama isocrõnico Rb-Sr (Figura 22), os pontos analíti_

cos não lograram definir uma isócrona de boa qualidade. Deli-

nea-se apenas uma idade próxima a 2660 m.a., porém com elevado

erro, e uma relação inicial da ordem de 0,75. O MSWD calculado

(da ordem de 19) parece incompatível com a situação geológica dá

amostragem, seguramente cogenética, demonstrando a necessidade

de apoio de outras metodologias isotópicas para elucidar a evolu

ção dessas rochas.

Para tanto, três espécimes do granitõide

(WT 19.1, WT 19.3, WT 19.6) foram selecionados para datação pelo

método Pb-Pb, em conjunto com amostras do migmatito de Cláudio

(HT 17, quatro amostras).' A opção do estudo conjunto dos dois a

floramentos fundamenta-se na tentativa de definição cronológica

do evento original de migmatização e anatexia ocorridos na área

em pauta. Além disso, em ambos os acasos, o estudo radiométricô

Rb-Sr não logrou definir precisamente a época de homogeneização J.

sotópica principal de Sr.

Na Figura 23, define-se uma isõcrona de boa

qualidade com valor de 2732 (+20-21) m.a. para m = 8,11±0,12. A

posição das amostras WT 17 â esquerda da isócrona do primeiro es

tágio para 2730 m.a. é uma clara demonstração de que a evolução

isotópica de Pb para as rochas eir questão não pode ser descri

'ta por um modelo simples em dois estágios. Além disso, o m

situa-se já no limite superior do intervalo típico considerado pa.'
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ra materiais arqueanos (7,5-8,0), sugerindo a existência de re-

mobilizações importantes de Pb durante uma evolução antiga. Em

base desses resultados não é descartável a hipótese dos mate-

riais serem ainda anteriores, ã maneira dos gnaisses da região

de Campo Belo (a oeste) datados pelo Rb-Sr em isócrona, em cer-

ca de 2,9 b.a. .

Os dados radiométricos existentes para o do

mínio de Pará de Minas, Carioca, Pitangui, Nova Serrana, Tornei-

ros mostraram-se interessantes. Ocorrem ali gnaisses predominai)

temente graníticos que foram estudados pelo método Rb-Sr em ro-

cha total. As datações pré - existentes relatadas em trabalho

de BESANG et alii (1977), foram interpretadas através de dois conjuntos

pelo método Rb-Sr em rocha total. O primeiro conjunto, consti-

tuído por gnaisses tipo "Carioca" (de composição granítica),pro

venientes da BR-262 ao sul da localidade homônima,'indicou idade

isocrônica Rb-Sr de 2410*34 nua. e R.I. = 0,70645*0,00070 (Figu-

ra 24). 0 segundo conjunto de amostras refere-se a grani tos e gra-

nodioritos das imediações de Pará de Minas e Pitangui ("granito

Pará de Minas"), tendo sido obtida uma idade isocrônica Rb-Sr de

referência de 2435-27 m.a. para R.I. = 0,7031910,00034 (Figura

25). Ambas as idades foram interpretadas pelo autores (op.cit.)

como representantes das épocas, respectivamente, de anatexia e

formação das suites estudadas.

No decorrer dos trabalhos de campo, o autor

teve a oportunidade de coletar amostras adicionais com o objeti-

vo de melhor estudar a problemática geocronológica apresentada pe

Ia obtenção de padrão de idade distinto relativamente ã área in-

vestigada. As coletas dos anatexitos "Carioca" foram feitas nos

afloramentos estudados por BESANG et alii (op. cit.) ao longo da

BR 262, ao passo que o chamado granito "Pará de Minas" foi cole-

tado em pedreira recém-aberta nas proximidades de Conceição do

Pará, onde aflora rocha granítica con intrusões aplíticas.

A Figura 26 apresenta o diagrama Rb-Sr para

rochas da pedreira Torneiros, o qual forneceu idade de 2233* 96"
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m.a. para R.I. = 0,70679+0,00118. Na opinião do autor, o resul-

tado radiométricô é confiável face ao baixo MSWD obtido (da or-

dem de 0,6) e pela amostragem seguramente cogenética. Sugere-

se assim a existência de rejuvenescimentos parciais transamazôni^

cos no domínio comentado. A relação inicial elevada indica um re

trabalhamento de material pré-existente, quando comparada às ra-

zões isotópicas encontradas para a maioria dos conjuntos data-

dos.

É interessante notar, todavia, que uma in-

terpretação integrada (Figura 27) de afloramentos próximos per-

tencentes à unidade geológica (afloramentos APWT 3, 8, 9 e gnai£

ses "Carioca" de BESANG et alii, 1977). permitiu evidenciar a

existência de dois eventos maiores de homogeneização isotõpica

de estrôncio. No diagrama de referência Rb-Sr obteve - se idade

de 2716±161 m.a. (R.I. = 0,70209±0,00217) para todo o conjunto a

mostrai. Evidentemente, face ã extensão do domínio, ocorre' uma

dispersão dos pontos relativamente à reta isocrônica, fato compa

tível com o alto MSWD, porém não descaracterizando a idade arquea

na obtida. Esse raciocínio é aparentemente reforçado pelas a-

mostras APWT 8 (Figura 27), cujas frações 8G e 8C coadunam-se â

isócrona de idade 2,7 b.a., ao passo que a amostra APWT 8D rela-

ciona-se claramente à idade isocrônica de 2,2 b.a.. Vale também

acrescentar que idades isocrõnicas Rb-Sr transamazõnicas .foram

confirmadas em vários afloramentos da área em estudo, como será

visto adiante.

Em suma, com base nos dados disponíveis é

viável supor que o fechamento original do sistema Rb-Sr teve es -
cala inter-afloramentos (da ordem de quilômetros) havendo, no en
tanto, rehomogeneizaçoes de Sr posteriores a nível de afloramen-
t o , como no caso do conjunto APWT 9 e daquele estudado por BESANG
et alii (op.cit.) (por exenplo, amostras AL1315, 1323, 1324, Figura 27).

, No caso do chamado granito "Pará de Minas",
raciocínio análogo parece ter validade, face ao padrão geocrono-/

lógico obtido. 0 conjunto analisado contém se i s novas datações'
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além das quatro originalmente reportadas por BESANG et

A representação das dez análises num diagra
ma Rb-Sr integrado reflete imediatamente dispersão excessiva dos
pontos e um MSWD elevado (5,7),o que levou à busca de interpreta

m

ção alternativa. Nesse contexto, verifica-se que a opção de con
siderar as amostras AL 1311, AL 1309, SFWT - 01C e SFWT-02B em
separado produz diagrama isocrônico Rb-Sr de referência com ida-
de de 2623*22 m.a. para R.I. = 0,70162±0,00021 sendo o MSWD de
0,17 (Figura 28). já ao se considerar um conjunto com sete pon-
tos (Figura 29) é obtida idade de 2421±28 m.a. e R.I. = 0,70331±
0,00039 (MSWD = 1,94) sendo o resultado comparável àqueles regi£
trados no trabalho de BESANG et alii (1977). Üm ponto ana li
tico restante (SFWT O 1F) exclui-se do conjunto revelando-se ain
da mais jovem; sua idade Rb-Sr convencional é de 2119 ±62 m.a.
(Apêndice 2).

Pelo exposto, é licito propor uma idade prî

maria arqueana preservada para as rochas graniticas de Pará de
Minas - Pitangui - Conceição do Pará, tamporalmente correlaciona
da aos demais terrenos metamorficos adjacentes datados,e invali-
dando, portanto, a proposição do granito "Pará de Minas" ser de
natureza intrusiva. Por outro lado, a idade próxima a 2400 m.a.
parece representar uma épbca preferencial de colocação dos apli-
tos (Figura 29) e de rehomogeneizações isotópicas significativas
vinculadas, a nosso ver, a processos do Proterozóico Inferior
(manteamento da "estrutura Pará de Jiinas"). Esses processos se-
riam também a causa dos rejuvenescimentos diferenciais de Sr in-
terafloramentos.

Resultados interessantes foram também obti-
dos para o domínio granulitico de Desterro de Entre-Rios. Ali
as rochas apresentam-se.. em geral, com metamorflsrao na facies anfi
bolito alto, porém ainda sendo encontrados localmente enderbitos.
A isócrona Rb-Sr de referência construída agrupa amostras da 11-
'tologia típica de Desterro de Entre-Rios e de um enderbito, este
aflorante na região de Oliveira, produzindo uma idade de 2566+53
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m.a. para uma R.I. = 0,70624*0,00144 (Figura 30). O MSWD da or-

dem de 0,64 evidencia a cogeneticidade do material estudado for-

necendo, em conseqüência, segurança ã hipótese de que o valor ra

diométrico seja referente ao retrabalhamento de materiais mais

antigos.

De outra parte, o conjunto de amostras dos

afloramentos APWT 17 e 18, com a adição de amostras próximas

(APWT 19, 21) foi também selecionado para análises isotópicas de

Pb nos laboratórios de geocronologia da Universidade de Oxford.

Os resultados preliminares em minerais sugerem uma idade em tor-

no de 2,1 b.a. para parte das amostras (BASEI, inf. verbal) cor-

roborando com a existência de superimposição metamórfica de ida-

de transamazônica no segmento crustal arqueano da parte meridio-

nal do Cráton do São Francisco.

Cabe também comentar o padrão geocronológi-

co obtido para os gnaisses quartzo-dioríticos da pedreira Olivei_

ra (SFWT 14). Petrograficamente, a paragênese observada refere-

se â facies anfibolito havendo, entretanto, indícios da rocha

ter sofrido forte retrometamorfismo (diopsídio, passando a anfi^

bólio). I

Sete amostras selecionadas para processamen

to geocrono lógico indicaram padrão'-semelhante àquele dos gnais_

ses graniticos de Passa-Tempo, anteriormente discutidos. Consta

ta-se no presente caso, dispersão significativa dos pontos a

naliticos no diagrama Rb-Sr (Figura 31), sendo possível apenas

delinear uma idade em torno de 2500 m.a. para um rehomogeneiza-

ção isotópica aparentemente ocorrida a nível do afloramento. En

tretanto, forte perturbação posterior do sistema Rb-Sr ocorreu

haja visto a posição da amostra SFWT 14B, claramente abaixo da

reta traçada. 0 fenômeno abrangeu inclusive a escala regional,

face ao padrão semelhante encontrado em conjuntos radiométricos

de situação geográfica adjacente. Em nossa opinião, esses pro-
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cessos diferenciais de rejuvenescimento isotópico estariam asso-

ciados ã atuação do "diastrofisroo Ninas", conforme será comenta-

do adiante.

IDENTIFICAÇÃO DE UMA PROVÍNCIA GE0CR0NOLÕGICA NO AR-

QUEANO TARDIO

O conjunto de dados radiométricos anterior-

mente discutido demonstra a importância dos processos tectonomacj

má ticos vinculados à evolução crustal durante o Arqueano tardio

sendo interessante, nesse contexto, tecer algumas considerações

adicionais sobre os diferentes padrões de idade obtidos.

Numa tentativa de caracterizar as épocas sig

nificativas em termos de processos de acreção/diferenciação e/ou

de retrabalhamento crustal procedeu-se a um exame integrado dos

resultados isocrõnicos Rb-Sr e Pb-Pb de idade arqueana através

de uma representação gráfica (Figura 32). 0 esboço configura u-

ma tentativa de interpretação acerca da situação geotectõnica da

área investigada não caracterizando, necessariamente, um modelo

fixista que não leve em conta uma mobilidade horizontal entre u-

nidades, no tempo geológico antigo.

Com base na simbologia radiométrica delinea

-se claramente uma província de idade arqueana para grande parte

da área investigada havendo, contudo, na extremidade sul uma pro

vincia de idade proterozóica inferior (conforme será discutido o

portunamente), cujos registros ocorrem também no setor noroeste

(região de Bom Despacho). Provavelmente integrado â província

arqueana estaria também o anfibolito WT-3A (ver sua localização

na figura), cuja idade aparente K-Ar é da ordem de 2,56 b.a..Tor

na-se claro, todavia, que a delimitação aqui proposta tem cará-

ter preliminar e tentativo sendo que uma melhor definição geográ

fica poderá ser alcançada com dados isotópicos adicionais.

Conforme descrito na literatura (por exem-
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pio, MOORBATH, 1975; MOORBATH e TAYLOR, 1981) tais províncias

datariam grosseiramente o desenvolvimento de eventos geodinãmi-

cos permitindo extrapolações a respeito da evolução geotectôni-

ca. Como decorrência'dessa concepção, ficam caracterizadas (com

base na geocronologia efetuada para a área em pauta) sucessivas

acreções/diferenciações do manto superior/crosta inferior combi-

nadas com etapas subordinadas de retrabalhamento crustal durante

o Arqueano tardio (2,9 - 2,6 b.a.), numa clara analogia com ou-

tros domínios crustais antigos mundialmente reconhecidos.

Em adição, os padrões de idade entre 2,96 e

2,5 b.a., verificados internamente no domínio arqueano, permitem

aventar a existência de centros de acreção continental, os quais

encontram-se inferidos na Figura 32. Aparentemente, os setores

nordeste (com 2,83 - 2,80 b.a.) e sudoeste (2,96 b.a.) teriam sî

do os núcleos relativamente mais antigos de espessamento crustal

os quais progrediram para um setor central com idades entre 2,75

e 2,7 b.a. (imediações de Itapecerica, Cláudio, Divinópolis).

Nesse contexto, é possível que determinados restos de supracrus-

tais representem parte dos limites entre os núcleos.

É interessante também notar que determina-

dos setores marginais da referida província tiveram envolvimento

parcial nos processos çeodinâmicos do Proterozóico Inferior sen-

do obtidos, com isso, padrões isocxõnicos múltiplos (2,7 - 2,4 -

2,2 b.a.) em mesmo afloramento, como na região de Pará de Minas,

Pitangui e Santo Antônio do Monte. A presença de um evento maior

superimposto nesta época na parte meridional do Cráton do São

Francisco é corroborado, adicionalmente, pela grande maioria das

idades radiomé*-.ricas K-Ar empreendidas para rochas do embasamen-

to da área investigada que refletem um resfriamento regional ocor

rido ao final do Proterozóico Inferior (entre 2000-1700 m.a.).

De qualquer modo, o conjunto geocronológico

ora em discussão caracteriza uma província antiga na qual os pro

cessos de adição de material proveniente do manto, além de retra'
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balhanentos crustais teriam ocorrido sucessivamente no Arqueano
tardio. Esta concepção é condizente com um regime de grande mo-
bilidade tectônica, conforme descrito classicamente na literatu-
ra e que teria conduzido, no presente caso, a um crescimento da
crosta continental com parcela significativa de material ortode-
rivado.

4.2.4. PROTEROZOlCO INFERIOR

O conjunto radiométricô Rb-Sr existente pa-
ra a parte sul do Crãton do São Francisco indica que o embasamen
to cristalino de idade arqueana teve envolvimento ao final do Pro
terozóico Inferior com o ciclo Transamazônico, estando associa-
do também â essa orogenia. o. metamorf ismo do Super grupo Ninas. Fa
ce a esse contexto evolutivo, a quase totalidade das datações K-
Ar revelou idades vinculadas ao resfriamento do evento Transama-
zônico. As exceções dizem respeito a dois anfibolitos provavel-
mente correlacionaveis à seqüência Rio das Velhas, com idades de
2,56 e 2,25 b.a. (NT 3 e JSWT.O1J, Apêndice 1) e dois exemplares
de diques básicos da região de São Tiago (STG/VB 240,247, Tabela 6),cu
jas idades aparentes da ordem de 2,3 b.a. demonstram, uma vez
mais, a estabilidade tectônica antiga da regi&o. O conjunto de
datações K-Ar desses diques será discutido em item respectivo.

A existência de retrabalhamentos crustais
significativos no Proterozóico Inferior foi presentemente consta
tado a nível de reconhecimento. Provavelmente, com trabalhos em
escala de detalhe e apoio geocronológico compatível confinaar-se-
á a grande extensão deste processo superimposto sobre o segmento
cratônico de idade arqueana.

Conforme demonstrado na pedreira Santo Antõ
nio do Monte (afloramento WT 15, Figura 21) as análises radiomé-
tricas RJb-Sr sugerem ser o granitóide de geração arqueana, porém
afetado de modo significativo por evento de homogeneização isotó
pica posterior, de idade em torno de 2,2 b.a. (reta tracejada).'
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Além disso, as relações RbS7/Sr86 são mais elevadas comparativa

mente com as de outras isócronas obtidas para o embasamento, o

que poderia representar 'aumento nos teores de Rb em escala regio

nal (metassomatose?)., Esse fato está melhor caracterizado nas a

mostras estudadas em Itapecerica (afloramento WT 19, Figura 22)

onde o granitóide revela teores maiores de Rb relativamente às de

mais rochas arqueanas. As relações Rb87/Sr8e das análises isotó

picas indicaram valores de até 19, o que corrobora com a hipóte-

se de acréscimos de Rb (e portanto de K) para as rochas em ques-

tão.

Em adição, vale ressaltar que a origem de

tais processos poderia relacionar-se em idade ao evento Transama

zõnico (aqui caracterizado como "diastrofismo Minas") conforme e

videnciado pelas idades aparentes K-Ar em micas, também empreen-

didas (amostras WT 15D2, WT 14, WT 18; Apêndice 1) e situadas no

tempo entre 2150 e 1890 m.a. Além disso, conforme ressaltaram

INDA et alii (1984) no tocante às modificações químicas ocorridas

em rochas do complexo arqueano, ocorre um enriquecimento de ele-

mentos incompatíveis como Rb, Zr, Nb, La, Ce, Y, entre outros,

apontando a probabilidade de as quantidades principais destes e-

lementos e do K terem sido enriquecidos na crosta arqueana por

processos proterozõicos.' Nesse sentido, cabe novamente ressal-

tar a existência de biotita portando duas orientações, observada

ao microscópio, o que corrobora, a nosso ver, com a hipótese da

superimposição metamórfica em material mais antigo.

Na região de Passa-Tempo amostras de gnais-

ses graníticos selecionadas para estudo radiométrico Rb-Sr pare-

cem revelar a existência de retrabalhamentos a partir de rochas

mais antigas. Com efeito, utilizando-se como referência a cons-

trução da Figura 30 (idade de 2566±53 m.a.), relativa a amostras

coletadas no mesmo perfil, pode-se obter uma comparação com o pa

drão radiométrico do conjunto APWT 19, 20 e 21, que é nitidamen-

'te mais jovem. Apesar da dispersão dos sete pontos analíticos,

é possível traçar uma isócrona de referência com idade de cerca'
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2280 m.a. para uma R.I. = 0,744 (Figura 33). Evidentemente,o re

trabalhamento teria sido heterogêneo no conjunto analisado, con- ,

forme demonstrado pelo elevado erro experimental. Entretanto,

de qualquer forma, caracteriza-se a existência de rehomogeneiza

çÕes isotõpicas de Sr em materiais pré-existentes no perfil Des-

terro de Entre-Rios/Passa Tempo o que, adicionalmente, serviria

para explicar os desequilíbrios constatados no sistema Rb-Sr nos

casos dos granitõides de Itapecerica e Santo Antônio do Monte, e

também nos migmatitos de Cláudio, anteriormente discutidos (item

4.2.1.).

Finalmente, prováveis retrabalhamentos crus

tais podem ser também aventados para o setor Pará âe Minas - Ca-

rioca na pedreira Torneiros, com base nos dados radiométricos.

Ali, a isócrona Rb-Sr forneceu idade de 2233+96 m.a. para R.I. =

0,70679±0,00118 (Figura 26). A elevada relação inicial, confor-

me comentada anteriormente, é sugestiva de retrabalhamento de ma-

terial pré-existente, em que pese a possibilidade de terem ocor-

rido misturas com material sedimentar, fator que poderia também

aumentar a razão inicial.

"DIASTROFISMO MISAS"

Os estudos radiométricos Rb-Sr e K-Ar efe-

tuados indicaram que o final do Proterozóico Inferior teve gran-

de importância na evolução geológica da parte meridional do Crá-

ton do São Francisco, em termos da área investigada. 0 metamor-

fismo do Supergrupo Minas associa-se temporalmente ao ciclo Tran

samazônico (2100-1800 m.a.), fato corroborado pelo próprio cará-

ter litológico da unidade, constituído por metassedimentos clás-

tico-químicos além de carbonatos e formações ferriferas permi-

tindo clara analogia com outras seqüências cronocorrelatas, ex-

postas em diversas áreas do globo.

Processos retrometamórficos importantes, a-

qui considerados em parte de idade transamazônica, afetaram o em

basamento arqueano. Em escala regional, é constatada a passagem
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freqüente de anfibólio para biotita (por exemplo, em Campo Belo,

Divinópolis, Itaúna), bem como a existência local âe uralitiza-

ções em afloramentos dos representantes granulíticos. No contex

to geocronológico, a constatação acima é corroborada pela qua

se totalidade das .idades aparentes K-Ar (em micas e secundaria-

mente em anfibõlios) situados no tempo entre 2100 e 1750 m.a. (A

pêndice 1), período aqui admitido para as recristalizações meta-

mórficas e resfriamento regional. Adicionalmente, um conjunto de

evidências isotópicas são sugestivas de fenômenos de acreção e re

trabalhamento crustal, granitogênese e de colocação de corpos

pegmatóides todos associados ao desenvolvimento do ciclo Transa-

mazõnico.

Fenômenos de retrabalhamento podem ser aven

tados no caso do conjunto radiométrico disponível para rochas do

embasamento cristalino da pedreira Fernetti, imediações de ' Sete

Lagoas (PINSON et alii, 1967). Aflora ali um granitóide grossei_

ro com variações para biotita gnaisses e exibindo também uma fa-

cies de cor rósea rica em feldspato potãssico, descrição essa in

teiramente semelhante às características observadas nos vários

perfis realizados na área em pauta. Segundo PINSON et alii (op.

cit.), numerosos diques pegmatíticos cortam os granitóides, sen-

do também freqüentemente constatados xenólitos (biot. gnaisses).

Representantes de todos os espécimes descritos foram analisados

radiometricamente pelo método Rb-Sr, fornecendo uma idade de 1830

m.a. e R.I. = 0,724 (incluindo-se nesse padrão também análise em

biotita de um exemplar de rocha granítica).

A Figura 34 apresenta a isócrona de referên

cia construída para o granitõide, incluindo os dois xenólitcs,

com o conjunto definindo idade de 1823±92 m.a. para R.I. «0,723381

0,00305. 0 MSWD da ordem de 0,89 sugere que os materiais anali-

sados guardam certa contemporaneidade, segundo uma homogeneiza-

ção isotópica ocorrida no Transamazõnico.

Um traçado isocrônico alternativo para o

conjunto de amostras pode ser definido pela separação dos dois-xenó

litos em relação às demais amostras. Nesse caso, os pontos ana-

líticos R - 6581C, G e F indicariam idade próxima a 2100 m.a. pa



Sre*Sr86

0,820-

0,790-

0,760-

0,730-

0,700-

R-6581 A+^OR-SÕSIC

<—\K.\ s0,7»5)

• R-659IF

T =l823±92mo

R.I. =0,72338 ±0,00305
MSWO =0,8932
Corr. R =0,997

N =5
Analisas em rocha total

oGronltoi rtgionoit
• Biotito gnai«»e*
•«- Xtnjlito» (gn. gron/tico)

0,75 1,50 2,25 3,00 3,75

Rq34-|S0CR0NA Rb/Sr DE REFERÊNCIA PARA ROCHAS

OAS IMEDIAÇÕES DE SETE LAGOAS (Plnson et alii.1967)
o

ao



.099

ra R.I. = 0,715 (reta tracejada na Figura 34), situando-s|é os» se'

nólitos ligeiramente acima deste alinhamento. Em ambas as. in- f

terpretações, no entanto, define-se uma alta relação iuicial'

Sr87/Sr86 o que indica delongada residência crustal para os mat£

riais analisados..

Processos de contaminação e/ou retrabalha-

mento crustal são sugeridos pelos estudos isotópicos efetuados

em rochas da região de Bom Despacho, onde a isócrona construída

indicou idade de 2092+135 m.a. para R.I. de 0,70802+0,00175 (Fi-

gura 35)ou para o granito "Alto Jacarandá" (denominação informal)

situado a NW de Entre-Rios de Minas, que revelou idade de 1900±

108 m.a., para R.I. de 0,70955*0,00181 (Figura 36). Note-se a-

qui que as elevadas relações iniciais Sr'7/Sr8s obtidas podem re

fletir a existência de materiais mais antigos afetados isotopica '

mente durante a granitização. Esta possibilidade é reforçada pe

Io elevado MSWD obtido, em ambos os casos, sugerindo vota hetero-

geneidade tanto dos materiais-fonte, como da intensidade daquele

processo.

Raciocínio semelhante pode ser aventado pa-

ra a interpretação do conjunto de amostras da Pedreira Boa Espe-

rança, já no domínio do embasamento ao sul do bato li to Porto

Mendes (Apêndices 4 4 5). Odiagrama construído (Figura 37) indicou

idade de 2100+143 m.a. e R.I. de 0,7375+0,0099 para sete análi-

ses havendo, entretanto, patente dispersão dada pelos pontos

10.2H, 2A e 10.2, estes situados acima da reta.

£ interessante ressaltar que ao microscópio

a rocha apresenta-se bem preservada, sem efeitos significativos

de cataclase ou de transformações secundárias que poderiam oriçi^

nar o desequilíbrio isotópico constatado. Assim, o padrão geo-

cronológico é presentemente interpretado como reflexo de impor-

tante retrabalhamento ocorrido no Transamazônico a partir de ro-

chas mais antigas (notar a elevada relação inicial obtida no dia-

grama). Tal hipótese está de acordo com um MSWD elevado ( s 5,4) ;

que demonstra a não contemporaneidade dos materiais analisados.

Adicionalmente, cabe acrescentar que esta linha evolutiva é cor- »



. 1 0 0 .

Sr'r8?*86

o.aoo-

0,775-

0,750-

0,725-

n ino

m

^ > APWT K>r

.^APWTIOH

*^PWTIOA

•APWT OJ

T * 2012 i I39m.o
R I • 0,70*02 tojoom
MSW0 « 4.H9T
CorrR - 0 . M 9
N " 4 .

As^liMt «m roeho WM
• GMit tn «rOAÍtiCOt

0,50 Irf» 1,50 2^0 2^0

FÍQ.3S-0IA6RAMA ISOCRONICO Rb/Sr FARÁ ROCHAS OA PEDREIRA
•CALAMBAÚ',NA BR-262 , HMCOIACSES OE BOM OESPACHO

0,790-

0,760-

0,740-

0,720-

0,700

.«ÍAPWT i5G

T

R.I

MSWO
CorrR
N

>^*PWTI5A

• APWTI5C

• 19002 lOimo
• 0,7095510,001*1
• 3,9494
•0,999
- 3

t mn rpcho totol

0,50 1^0 1,50 2,00 2,50

Flg 36-OIAGRAMA ISOCRONICO Rb/Sr PARA O GRAWTO

"ALTO JACARANOA" (NW OE ENTRE-RIOS OE MINAS)



.101

Sr»?*86

1,000-

OJOO-

0*»-

1700-

na

•

****** « u ^
T

C 4 * l
MSM
CkrrR
N

KUO '

* OTsncqpo»
« *3H3
t 09K
« 7

ig. 57 -DIAGRAMA ISOCRÕMCO Rb/V PARA GNAISSES GRANÍTlCOS DA PEDREIRA BOA ESPERANÇA

QMO

0,710

0,740

0790

5FWTRI

1,00 2P0 «00 «00

F14 38-DIAGRAMA ISOCRONICO Rb/Sr DE REFERÊNCIA PARA
O MACIÇO INTRUSIVO PORTO M E N K S



.102.

roborada pela existência de registros geocronologicos antigos»

como os existentes ao sul de Perdões, provenientes de idades Rb/

Sr convencionais (amostras PS 16 e PS 18, Apêndice 2).

Adicionalmente, uma interpretação alternati

va para as rochas do afloramento de Boa Esperança seria a adoção

de um alinhamento através das amostras SFWT 10.2B, 10.2J, 10.2H

e 10.2A indicando idade em torno de 1500 m.a. (R.I. = 0,82). E£

te resultado refletiria uma rehomogeneizaçao parcial do sistema

litológico devido ao ciclo Uruaçuano que efetivamente atuou no

domínio da faixa "Araxã-Canastra", haja visto as várias idades a

parentes K-Ar e Rb-Sr convencionais do Proterozóico Médio ali e-

xistentes.

O "diastrofismo Minas" é caracterizado na

área investigada também pela geração de importantes corpos plutõ

nicos de dimensões variáveis e cujo melhor exemplo é dado pelo

maciço intrusivo Porto Mendes, com idade isocrõnica Rb-Sr de 2200±

175 m.a. (Figura 38). No diagrama evidenciam-se certa dispersão

dos pontos analíticos e imprecisão da relação isotópica inicial

Sr i 7/Sr" decorrente da característica das amostras analisadas,

possuidoras de elevadas relações Rb'7/Sr". Este fato, no entan

to, permite encarar os sete resultados convencionais (são concor

dantes em idade) como confiáveis, confirmando uma idade do final

do Proterozóico Inferior para o batolito. Determinações adicio-

nais em amostras portadoras de'baixas relações Rbí7/SrSÍ caracte-

rizarão de modo preciso a idade de geração do maciço.

Outros registros radiométricôs transamazõrn

cos através de datações Rb-Sr convencionais são verificados em

rochas graniticas nas proximidades de Itatiaiuçu (amostras 1067),

Jaceaba (amostra 1299), ao norte de Moeda (amostra 1241B) e ao

sul de Entre-Rios de Minas (AP/WT 29B), com as idades situando-se

entre 2000 e 2100 m.a. (Apêndice 2).

Na extremidade sul da área estudada, dados
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radiooêtricos inéditos (pesquisa CPGeo/R.Trouw) em granodiorito

gnãissico das imediações de Lavras indicaram idade isocrônica de

1982±108 m.a. (Figura 39). A relação inicial obtida (0,7041±

0,0013) sugere que o material tenha sido gerado no próprio ciclo

Transamazõnico, derivado de fonte primária provavelmente vulcâni^

ca/plutônica. A leste desse afloramento, na região de Itumirim,

ocorrem extensões da mesma unidade litológica, ali também selecio

nada para este estudo radiométricô Rb-íSr. Das sete amostras ana

usadas, seis produzem ua alinhamento, isocrõnico pouco definido

em termos de idade e razão inicial, produto de uma distribuição

espacial desfavorável dos pontos no diagrama.

ED função da semelhança do quimismo das ro-

chas de Itumirim relativamente às de-Lavras, expressa geocronolo

gicamente através de relações Rb87/SrA6 similares entre os aflo-

ramentos, optou-se tentativamente pels, interpretação integrada

dos dois conjuntos amostrais em diagrama isocrõnico de referên-

cia.

A Figura 40 define uma isõcrona com idade

de 2137+123 m.a. e R.I. * 0,7026+0,0020 para dez pontos analíti-

cos. As amostras LAy IF e SFWT 15.4 mostram-se mais jovens que

a idade encontrada, sugerindo a existência de rejuvenescimentos

isotópicos parciais de Sr na margem meridional cratônica devidos

â superimposição metamõrfica de idade proterozõica média e supe-

rior, que reconhecidamente se desenvolveu ao longo do domínio

marginal sul da entidade geotectõnica.

0 MSWD relativamente elevado (3,8) poderia

refletir o fato das amostras não serem rigorosamente cogenéti-

cas. Entretanto, no caso do afloramento de Itumirim (SFWT 15)

constatou-se no estudo micropetrográfico a presença de recrista-

lizações (por vezes expressivas) o que teria afetado o equilí-

brio do sistema Rb-Sr levando, assim, a uma menor colinearidade

dos pontos e, em conseqüência, ao aumento do MSWD . Digno de no

ta é, sem dúvida, a baixa relação inicial definida pela isõcrona



104.

SrT'/Sf

0,75-

86r

0.73-

0.72-

0,71-

0,70

OLAV-IE

LAU-IB

i/.-IC

T
RI «0,7041104)013
MSWD* 0,6055
CorrR* 0,997
N * «
Anotam wn racho tofol

Fig. 39 -DIAGRAMA ISOCRÕMCO RMSr PARA 0

GRANODORITO GNAISSICO AO SUL OE LAVRAS
(dado inédito. CPGto/ R. Trawl

076

0,75

074

0,73

0,72

0,70'

LAW IE

3F/WT-I9I
SfATT-BB'.

SF/WT-I&2

"SFA»T-I5O

Sf/WT-IS.1

SfAVT-IS.4

T s 2O7±l23nM.
RJ «07026*00020
MSWO* 3,767
Corr R s 0JM9
H «10
AnoliMt m raeho tof«

Q5 ifi Zp

F,g 40-DIAGRAMA BOCRÔNICO Rt^Sr DE REFERENCIA PARA GNAISSES
GRANODIORfriCOS OA REGIÃO LAVRAS - ITUMIRIM



105.

de referência, o que reforça a hipótese de que essas rochas deri
varam-se de materiais juvenis provenientes do manto e/ou crosta
inferior.

Finalmente, registre-se o padrão radiométri-
co obtido em pedreira na localidade de Entre-Rios de Minas. Afio
ra ali um biotita gnaisse tonalítico, cuja idade isocrônica Rb-
Sr foi de 1886Ü53 m.a. para R.I. = 0,70358±0,00072 (Figura 41).
A presença expressiva de recristalizações e cataclase, conforme
exame ao microscópio, seria . a causa aparente da dispersão dos
pontos analíticos (causando excessivo erro experimental e alto
NSWD) fatores que, entretanto, não invalidam a significação geo-
lógica do resultado comprovando o envolvimento deste setor orien
tal pela geodinâmica transamazõnica. Por outro lado, a relação
inicial, da ordem de 0,704, poderia sugerir um retrabalhamento na
quela época de materiais crustais pré-existentes, embora a inter
pretação não possa ser definitiva face aos erros analíticos apre-
sentados. Por último, ressalte-se a datação K-Ar em biotita tam
bem efetuada no afloramento, cuja idade de cerca de 780 m.a. (A-
pêndice 1) demonstra o rejuvenescimento isotõpico ocorrido neste
setor de embasamento pela atuação no domínio marginal do ciclo Bra
siliano. i

Inúmeros corpos pegmatõides, sob a forma de
diques ou filões irregulares, são constatados cortando os terre
nos arqueanos da área em pauta, bem como as seqüências Rio das
Velhas e Minas. Trata-se de rochas de granulação centimêtrica
constituídas essencialmente por feldspatos (predominantemente nd
crocllneo), quartzo, albita e mica. Turmalina e fluorita são en
contradas em ocorrências locais.

Com vistas ã definição temporal dessas ro-
chas relativamente ao "diastrofismo Minas", algumas amostras fo
ram selecionadas para processamento geocronológico Rb-Sr, prove-
nientes de amostragem efetuada nas pedreiras de Itaúna e Micol,
(próxima a Cláudio). Duas datações pré-existentes já haviam si-



0,730

Q720 -

0,710 -

0700

APWT27H

APWT27K
a '
APWT276m/4

or©..APWT27C

OAPWT27K

T

R.I

MSWD

Corr R

N

O Blot

AraHct

- WB6±l53mp.

- O,TO35etO,OOO72

• 33538

• 0,994

- 5

grata* lofwKttco

*m racho totol

Fig.41 -OIAGRAMA ISOCRÕNK30 Rb^r PARA*ROCHAS DA PEDREftA
ENTRE-RIOS DE MIMAS

o
9\



.107.

do referidas na literatura, nos estudos de PINSON et alii(1967)na

região de Sete Lagoas ípedreira Fernetti). A Tabela 2 apresenta

os dados analíticos Rb-Sr disponíveis na área investigada.
m

As isócronas Rb-Sr construídas são produto

de análise de diferentes frações dos pegmatÔides, utilizando-se

um critério tentativo de concentração mineralógLca de determina-

dos minerais, tais como feldspatos e nicas. Dessa forma, houve

possibilidade de selecionar amostras com conteúdos variados de

Rb e Sr, cujas relações Rb-Sr mostraram distribuição favorável,

quando representadas em diagrama isocrõnico. Em que pese a mi-

gração dos átomos de Sr entre as fases minerais, considera-se a-

qui que este processo tenha cessado logo após a colocação dos

corpos e, como tal, a idade mineral (isocrõnica) obtida aproxima

-se da idade real da formação desses pegmatõides*.

A isõcrona construída para os pegmatõides da

pedreira Itaúna forneceu idade de 1869+18 m.a. para R.I.*0,71079

±0,00049 (Figura 42). Aparentemente não hã variações significa-

tivas de idade entre os veios concordantes e discordantes (SBWT

1C1, C2), pois todas as amostras se coadunais â isõcrona construí^

da. Um único resultado mostrou-se destoante do conjunto (amos-

tra SBWT 1C3), sendo sua idade aparente da ordem de 1230 m.a.(Ta

bela 2). Há, entretanto, necessidade de análises adicionais pa-

ra definir eventuais fases pegmatõides mais jovens que o Transa

mazônico, na área investigada.

Com referência ã pedreira Micol, o diagrama

Rb-Sr isocrõnico indicou idade de 2078x78 m.a. para R.I.* 0,7156

£0,0018 (Figura 43). 0 resultado radiométrico, de boa confiabi-

lidade analítica confirma, uma vez mais, a colocação desta fase

fluída e volátil durante os processos tardios do ciclo Transama-

zõnico. Em adição, outra análise em rocha pegmatóide foi efetua

da para a amostra APWT 3C que secciona nebulitos da pedreira Ca-

tumba, entre Pará e»e Minas e Itaúna. 0 resultado Rb-Sr conven-



TABELA 2 - Dados analíticos Rb/Sr para as lntruslvas pegmatóldes

N9 LAB. N9 CAMPO
Rb

(ppm)
Sr

(ppm) Rb'VSr • 6 Sr'VSr 8 6 IDADE *

4948

4955

4954

4947

4951

4949

6504

6507

6508

7460

6506

-

-(rep.)

-

WT-17E3

WT-17E7

WT-17E11

WT-17E4

WT-17E1

WT-17E5

SB/WT-1B2

SB/WT-1C2

SB/WT-1C1

AP/WT-3C

SB/WT-1C3

B 6581d

B 6581d

B 6581d

113,1

111,5

104,8

173,5

1-91,9

219,7

140,5

320,1

201,4

170,1

142,1

446,0

426,0

281,0 .

TO3,4

245,6

175,9

258,0

224,1

248,2

363,9

107,0

115,0

330,3

111,0

59,9

59,1

279,0

0,810+0,020

1,320t0,030

1,730+0,030

1,960+0,040

2,500+0,050

2,580+0,050

1,121+0,032

8,869+0,245

5,139+0,143

1,497+0,042

3,730+0,105

22,950

22,200

2,940

0,73880+0,00100

0,75660±0,00070

0,76770+0,00110

0,77430+0,00080

0,78910+0,00100

0,78430+0,00100

0,74144+0,00011

0,95419+0,00013

0,84937+0,00021

0,74933+0,00055

0,77578+0,00049

1,36570

1 ,36620

0,79880

2460+183

2443+123

2310+106

2273+96

2194+85

1399+80

1948+119

1913+56

1884+59

1826+98

1231+49

2000

2050

2100

o
CD

Razão Inicial = 0,710 para XRb = 1,42E-11/anos
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cional (para R.I. * 0,71) foi de 1826+98 m.a. (Apêndice 2) coadu

nando-se temporalmente às demais atividades acima comentadas.

Finalmente, registre-se a idade encontrada

por PINSON et alii (1967) para os "pegmatitos" da pedreira Fer-

netti. As duas amostras analisadas (B 6581, Tabela 2) indicaram

idades de 2,0 e 2,1 b.a. (R.I. « 0,71) e segundo a interpretação

daqueles autores, permite clara correlação temporal com as de-

mais atividades ora estudadas no domínio meridional cratônico.

RECONSTRUÇÃO PALEOTECTÕNICA

No contexto do Crãton do São Francisco, o

final do Proterozõico Inferior está bem representado pelo evento

tectonoroagmãtico Transamazônico (2,1 - 1,8 b.a.), .que correspòn

de a importante período de consolidação crustal da entidade. As

sociados temporalmente ao ciclo orogênico ocorreram magmatisno de

caráter diferenciado, gnaissificação, migmatização e seqüências

vulcano-sedimentares, além de mineralizações magmático-sedimenta

res, hidrotennais e remobilizadas.

No Quadrilátero Ferrífero, o desenvolvimen-

to do Supergrupo Minas foi acompanhado tipicamente por raetamor-

fisrao progressivo da facies xisto-verde inferior a anfibolito su

perior, processo este que atingindo o embasamento cristalino de

maneira diferencial causou de um ledo retrometamorfismo e, de ou

tro, retrabalhamsntos crustais. Falhas de empurrão e cizalhamen

tos também afetaram a unidade obliterando, em conseqüência des-

ses processos, suas relações originais com o embasamento.

Em termos paleotectõnicos pode-se aventar,

para a parte meridional do Crãton do São Francisco, a existência

de um embasamento argueano gnaissificado e migmatizado sobre o

qual depositaram-se as rochas do Grupo Nova Lima, em contraposi-

ção com um domínio crustal desenvolvido durante o Proterozõico

Inferior e cuja tipificação é dada pelos metassedimentos do Su.-

pergrupo Minas.
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O Complexo de Bação e a maior parte da área

investigada onde se expõe o embasamento cristalino arqueano, con

figurava uma região elevada ao final do Proterozõico Inferior,

parcialmente recoberta, transgressivamente, pelo material sedi-

mentar. Conforme apontaram CORDANI et alii (1980), a deposição

dos litotipos Minas provavelmente condicionou-se a sistemas de

fraqueza antigos que permaneceram ativos até, pelo menos o seu

transporte â posição atual (SCHORSCHER 1975, 1980; SCHORSCHER

et alii, 1982). Movimentação vertical de blocos do embasamento

(Bação, Pará de Minas, Bom Firo, entre outros) e posteriores des-

locamentos horizontais teriam originado a complexidade estrutu-

ral observada tanto nas seqüências supracrustais arqueanas como

no Super grupo Minas no qual não se observa um padrão deformacio-

nal coerente.

f

Sob a óptica geocronológica, é claramente i_

dentificada uma evolução proterozõica inferior em parte do seg-

mento crustal ora investigado, permitindo extrapolações importan

tes quanto ao quadro paleotectônico. Conforme discutido ante-

riormente, define-se a existência de "embasamento1' seguramente

gerado no final ao Proterozõico Inferior, além de retrabalhamen-

tos crustais abrangendo os setores orientals e noroeste da re-

gião em estudo. Vale 4di.cionalmente ressaltar, a posição geogrã

fica próxima dessa região do maciço intrusivo Porto Mendeç,de na

tureza calco-alcalina e com idade Rb-Sr isocrônica em torno de

2200 m.a., bem como a estruturação,regional do setor sul, segundo

E-W, com presença eventual de empurrões para norte. 0 quadro ê

coerentemente complementado pelas datações em diques básicos ano

rogênicos na região de São Tiago e aonorte de Campo Belo indican

do valores entre 2150 - 2300 m.a., e que demonstram a existência

de uma borda crustal cratonizada(relativamente a um domínio de e

volução transamazõnica)onde os esforços superinpostos causaram

fraturamentos eventualmente portadores deste magmatismo.

Em suma, a existência de um arco magmático

do Proterozõico Inferior (ao qual propomos a denominação informal deCin>

turão Mineiro), abrangendo parte do domínio meridional do Cráton do
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São Francisco, parece ter inequívoca definição no contexto evolu

tivo, com os reflexos desta atividade geodinâmica configurando o

chamado "diastrofismo Minas".

A delimitação de uma província de idade pro

terozõica inferior bordejando o domínio arqueano, conforme carac-

terizado na Figura 44, coaduna-se também com o cenário geotectô-

nico exibido por muitos crátons (por exemplo, províncias Chur-

chill e Superior no escudo Canadense), onde os núcleos antigos

são delimitados por províncias cujas estruturas são dominantemen

te mais novas, pelo menos no Proterozõico Inferior^

A literatura especifica sobre regimes tectô

nicos e evolução crustal registra que na transição Arqueano-Pro-

terozóico ocorreram mudanças substanciais relacionadas ao decréá^

cimo de produção de calor terrestre em combinação com o aumento

na reciclagem da crosta pré-existente, através de processos tec-

tonomagmáticos (SALOP, 1977; WINDLEY, 1977; KRONER, 1982, en-

tre outros). Nesse contexto, as unidades tectônicas supracrus-

tais do Proterozõico Inferior apresentam estilo estrutural suge£

tivo, em muitos casos, de uma formação condicionada a grandes fra

turas num embasamento ensiãlico (através de grandes rifts, aula-

côgenos e feições similares);' em outros casos indicando geração

em bacias marginais sobre margens continentais extensas a partir

do desenvolvimento de faixas dobradas (em parte ensiálicas, em

parte sintáticas). Estes cinturões 'seriam responsáveis pela pro-

dução de sial juvenil possivelmente através de arcos magmáticos

relacionados a zonas antigas de subducção ou obducção.

A partir dessa configuração genérica emerge

uma analogia com os metassedimentos do Supergrupo Minas do Qua-

drilátero Ferrífero que representariam as supracrustais equiva-

lentes a um substrai do Proterozõico Inferior ora identificado

geocronologicamente e caracterizando, de maneira integrada, um

verdadeiro cinturão móvel tipificado na área am pauta(Figura 44)

por retrabalhamentos crustais (regiões de Boa Esperança,oeste de
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Moeda, Passa-Tempo/Entre-Rios de Minas, Sete Lagoas, Santo Antô-

nio do Monte, Bom Despacho, Carioca, Pará de Minas) combinados

com contribuição efetiva de sial juvenil derivado do manto por cú

ferenciação (como na região de Lavras e Itumirim). Plutonismo

associar-se-ia temporalmente ã essa evolução através da edifica-

ção do maciço granltico Porto Mendes, situado geograficamente na

borda da extremidade sudoeste da referida província.

De outra parte, um dos aspectos interessan-

tes decorrente da existência de um cinturão móvel do final do

Proterozõico Inferior é a possibilidade de efetuar extrapolações

a respeito da localização das jazidas de Fe do Quadrilátero Fer-

r£fero.

Conforme recentemente comentado por GOODWIN

(1982), a maioria dos depósitos de Fe conhecidos do globo é bor-

de jada por orogenias do Proterozõico Inferior, que são caracteri^

zadas por intenso tectonismo, metamorfismo e intrusão, tratando-

se de acumulações em bacias marinhas superficiais de margem con-

tinental ou plataformas.

Ease's depósitos de Fe situam-se mundialmen-

te perto dos limites ou sobre crâtons arqueanos, constituindo po

rém parte integrante de cinturões móveis do Proterozõico Infe-

rior os quais experimentaram acumulação precoce de Fe e SiO2 na

margem continental (principalmente no intervalo de tempo 2,5-2,0

b.a.) seguida por deformação regional envolvendo vários graus

de transporte tectônico (inclusive "nappes") em direção ao se£

mento crustal estável, numa analogia com o quadro geológico/geo-

cronológico/geotectônico concebido para a porção meridional do

Cráton do São Francisco (SCHüRSCHER et alii, 1982).

Outro fato relevante apontado por GOODWIN

(op. cit.) é o "trend" delineado pelos "BIF" marinhos superfi-

ciais do Proterozõico Inferior, configuração essa que poderia era.

parte representar um sistema de sutura na tectônica global, pro-
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duto de movimentos de placa ou interações de blocos no período

considerado.

.Cabe também notar a semelhança entre a

situação tectônica ao final do Proterozõico Inferior aqui inferî

da com aquela reconhecida no estado da Bahia. Nesse sentido, os

metassedimentos Minas e sua infraestrutura teriam correspondên-

cia no estado da Bahia através, por exemplo, do cinturão supra-

crustal Contendas-Mirante. No interior de ambos os cinturões a*

cham-se preservados, via de regra, fragmentos granulíticos anti-

gos revelando uma origem parcialmente ensiãlica. Quanto ã massa

continental arqueana adjacente ãs faixas dobradas transamazõni-

cas, persistem também analogias entre os dois setores menciona-

dos, como o aparecimento de soerguimentos ("intrusões" forçadas,

manteamento) no embasamento cratônico na parte meridional ("jane

Ia" de Pará de Minas, domos de Bom Fim e Bação) e os núcleos de

Sete Voltas e ümburanas (entre outros), estes situados na parte

setentrional do Crâton do São Francisco.

Levantamentos regionais e processos de

gliptogênese associados e subsequentes ao ciclo Transamazônico ocor-

reram certamente sobre a jcrosta arqueana, como atestam de modo

sistemático as determinações K-Ar. No caso específico da região

em estudo o levantamento das estruturas explicaria o aparecimen-

to de esforços sobre a massa continental jã cratonizada, fratu-

rando-a o que possibilitou a ascenção de magmatismo de caráter

básico, através dos condutos formados. Como decorrência desse

quadro, a identificação dos diques gerados ao final do Protero-

zõico Inferior tem grande importância na reconstrução paleotectõ

nica em vista da possibilidade de identificar o domínio cratôni-

co sin-transamazônico.

Por outro lado, a comparação entre padrões geo

cronológicos Rb-Sr representados na Figura 44 , e a definição de

províncias de idade servem CORD demonstração da potencialidade dessa

ferramenta interpretativa em termos da identificação do limite'
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sul do Crâton do São Francisco. Assim, a constatação de regene-

rações crustais através das idades do Proterozõico Superior na

extremidade sudoeste da figura (região de Campos Gerais) e tam-

bém desde o maciço de-Guaxupê até a região de São João dei Rei re

vela um domínio marginal móvel contraposto â entidade geotectôni^

ca estabilizada em tempos prê-brasilianos.

Esta compartimentação é também parcialmente

visualizada pelo cenário geocronológico K-Ar dos terrenos meta-

mõrficos da área investigada (Figura 45), com o domínio eratôni-

co exibindo sistematicamente idades aparentes pré -brasilianas,

salvo nas áreas próximas ao envolvimento geodinâmico das faixas

móveis, onde ocorreu sua influência tectonotermal. Entretanto,o

fato relevante entre os padrões de resfriamento é dado pela gran

de área arqueana (ver Figura 44) rejuvenescida isotopicamente,

conforme demonstrado pelas idades aparentes em micas e anfibõ-

lios, situadas no tempo entre 2100 e 1700 m.a. (Figura 45). Tal

quadro revela a antigüidade daquela porção central cratônica que,

após sua consolidação, teria sofrido apenas os reflexos tectono-

termais decorrentes do desenvolvimento do Cinturão Mineiro ("dias-

trofismo Minas").

Adicionalmente, a comparação entre os domí-

nios de idade K-Ar permite dimensionar a abrangência dos seto-

res que sofreram influência termal referente a eventos marginais

do Proterozõico Médio e Superior. Rum contexto maior, a análise

integrada dos dados Rb-Sr isocrônicos (que normalmente refletem

épocas maiores de geração de rocha) e idades aparentes K-Ar (re-

presentativas dos diversos períodos de resfriamento regional) é,

a nosso ver, de importância fundamental para a delimitação da mar

gem sul do Cráton do São Francisco.

4.2.3. PROTEROZÕICO MÉDIO

Os resultados radiométricôs Rb-Sr e K-Ar do

Proterozõico Médio são escassos na área investigada, restringin-'
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do-se às extremidades sudoeste (domínio do Complexo Campos Ge-

rais) e nordeste (região de Betim- Contagem - Cachoeira dos Maça

eis).

m

A rigor, apenas uma idade Rb-Sr acha-se dis

ponível para o setor sudoeste em gnaisse das imediações de Cam-

pos Gerais (amostra JC-57; 1334±46 m.a.). Outra idade Rb-Sr

pouco mais jovem com 1206+41 m.a., é registrada na literatura pa

ra rocha das imediações de Nova Rezende, já fora da área em pau-

ta. Em ambos os casos, trata-se de idades convencionais e, como

tal, impossibilitam interpretações seguras a respeito da idade

do Complexo Campos Gerais. Entretanto, com base em datação Rb-

Sr adicional ora empreendida (amostra SFWT 9.1) que revelou ida-

de aparente semelhante ã da amostra JC 57 e também face às rela-

ções Rb 8 7/Sr" elevadas das três datações (Tabela ,3) consider ani-

se os resultados, a priori, como válidos geologicamente. Sendo

assim, o complexo Campos Gerais, pelo menos no setor estudado,in

dicaria um envolvimento no ciclo Uruaçuano.

TABELA 3 - Resultados Rb-Sr em rocha total para o Complexo Cam

pos Gerais (ver também Apêndice 2).

N9 LAB AMOSTRA LITOLOGIA R b 8 7 / S r " Sr'VSr8 6
IDADE

(R.1.-0,730)
(m.a.)

LOCAL

37^7.
6116

75^0

2191 JC 57

1*77

SFWT 9.1

Gnaísse
Granitóide

Gnaisse

4,68
4,70

10,99

0

0

0

,8195

,8112

,9362

133% ̂ 6

1206±4i

1308t39

C.
N.

C.

Gerais
Rezende

Gerais



.119.

Esse envolvimento crustal no Proterozõico Mé

dio aparentemente teve seus reflexos atingindo a extremidade su-

doeste cratônica, haja visto o padrão radiometrico K-Ar em três

amostras (Tabela 4, amostras NT 5 e SFWT 10.2A, esta com duas de

terminações) que indidam um resfriamento regional entre 1500 e

1100 m.a.. Por outro lado, o metamorfismo uruaçuano pode ser

também sugerido com base em idade de 949*28 m.a. obtida em micro

diorito intrusivo no maciço granítico Porto Mendes, a qual pode-

ria refletir os esforços geodinâmicos finais do período, impos-

tos sobre área já estabilizada. Situação semelhante é aqui assu

mida para pegmatito a sul de São Tiago, (SA-267 * 1180 m.a.; DÎ

RAC e EBERT, 1967) (ver Apêndice 5). Adicionalmente, um padrão

de resfriamento 1400-1100 m.a. é pontualmente observado a sul de

Entre-Rios de Minas e em Itaguara (Figura 45, Tabela 4), através

de duas idades em biotita das amostras APWT 30 e JD 5, sendo tani

bém registrado a oeste de Belo Horizonte, em rocha'granitica (HA

16).

TABELA 4 - Resultados K-Ar referentes ao Proterozóico Médio (ver

também Apêndice 1)

4-

N9 LAB. AMOSTRA LITOLOGIA HAT. IDADE
(m.a.) LOCAL

5509

5513

4592

5503
5421

4711
-

5471

5454

' 5415

SFWT
SFWT

WT 5

APWT

APWT
JD 5

HA :6

APWT

APWT

APWT

10.2A

10.2A

30

30

2H

6H

7A

Gnaisse

Gnaísse

Gnaisse

Gnaisse

Gnaisse
Gnaisse

Grani to

Gnaisse

Gnaisse
Gnaisse

Anf.

Biot.

Biot.

Biot.

Biot.

Biot.

Biot.

Biot.

Biot.

Biot.

,1278*38
1183±36

1511*45

1105*32

1046±29

1113±33
1360±4i

1595±46

1567±46

1603*45

B.Esperança
B.Esperança

Sul, Campo Belo
Sul, Entre-R.de Minas

Sul, Entre-R.de Minas

1taguara

Oeste, Belo Horizonte

Cach.dos Macacos

Contagem

Betim
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Ainda no âmbito da área investigada, resul-

tados radiométricos do_ Proterozõico Médio foram também obtidos

no setor nordeste, através de análises K-Ar em micas das rochas

do embasamento cristalino (amostras APWT 2, APWT 6, APWT 7, Tabe

Ia 4 ) . Trata-se de idades aparentes interessantes pois poderiam

refletir a amplitude dos eventos termais relacionados ao desen-

volvimento do sistema intracratônico do Espinhaço. Entretanto,

cabe notar que estes resultados e aqueles semelhantes situados

ao longo da extremidade leste da Figura 45, correspondem geogra-

ficamente ao domínio da província geocronológica transamazônica

anteriormente discutida podendo, dessa forma, guardar algum re-

lacionamento temporal com os processos tectonotermais ali desen-

volvidos, apôs a estabilização tectônica regional. Finalmente;

no caso da amostra APWT 7, aparentemente a cataclase imposta ã ro

cha não causou perdas significativas de argõnio, haja visto sua

idade semelhante a do exemplar coletado em Contagem (APWT 6 ) .

4.2.4. PROTEROZÓICO SUPERIOR

As idades radiométricas referentes ao perío

do final do Proterozõico !são restritas à metodologia K-Ar e,como

tal, refletem o último resfriamento regional. Trata-se, em to-

dos os casos, de idades aparentes para rochas do embasamento em

posição de borda no segmento cr atônico que revelam rejuvenescLmen

tos dos materiais em decorrência da evolução brasiliana marginal

As datações entre 900 e 400 m.a. (Tabela 5) situam-se preferen-

cialmente ao longo da extremidade leste da Figura 45, desde Belo

Horizonte até Entre-Rios de Minas, configurando um padrão de re£

friamento melhor tipificado no domínio do Quadrilátero Ferrífero

(ver item 4.1) e que representa, a grosso modo, uma posição da î

sócrona de 300°C no final do Proterozõico Superior. Idades apa-

rentes K-Ar dessa época localizam-se também no setor sudoeste, î

mediações de Lavras (amostra LAV 1), Perdões (JO 3) e Campos Ge-

rais (SFWT 9.1) e demonstram, novamente, os efeitos termais dos.'

fenômenos tectonomagmáticos do Proterozõico Superior desenvolvi-

dos na região Andre landia-São João dei Rei e também mais a oes-

te, no domínio do embasamento da faixa *Araxá-Canastra".
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TABELA 5 - Resultados K-Ar referentes ao Proterozõico Superior

(ver também Apêndice 1)

•9 LA».

*9»7

5*93

AMOSTRA

HA 15

HA IS I I

HA 13

HA 33

DTN S

OTH t

OTH 7

NA 21

HA 2*

HA 24

LAV IC

SFWT 9.1

LITOLOCIA

9-ranito

grani to

C«aiss«

Craaodiori to

Cran.Põrf.

Cran.Pôrf.

Cran.finais.

Cran.Põr.f.

Cran.Snalss*

Cranotf.Cnafaa

Sranotf.Gnaia*
Cnaiisc

HAT.

• iet.

• iot.

l iet.

• iot.

• iot.

• tot.

K.Fein's.

• iot.

• iot.

Biot.

• iot.

RT

IDADE
( • .a . )

•9St27
••0t2fc
eca

«93
«20

•st
*70

5 1 *
* * 2

790

S9St20

5Hti*

LOCAL

W d* 1*10 Horizonte

W 4* t c l o H o n t o n t *

" r ••- • r iMa4 inho

SSC 4 * • r i iM t f inho

São Josã *araop«ba

São Josã P»raop«b»

São Josâ Paraopcka

São Josã Paraopcba

Casa d% • •o ' ra

Jcccaba

Lavras

Caapos C * r a i s

Adicionalmente^ caracterização das provín-

cias de idade na parte meridional cratônica e adjacências, con-

forme visualizada na Figura 44, permite identificar o Crãton do

São Francisco como um domínio crustal que atingiu estabilidade

tectõnica comparativamente com setores marginais ao sul, onde os

processos geodinâmicos desenvolveram-se até o Proterozóico Supe-

rior.

Nesse contexto, é de se observar que o donrf

nio da faixa "Araxá-Canastra", constituído dominantemente em sua

extremidade sudeste por gnaisses, mlgmatitos e micaxistos, é ca-

racterizado, em termos gravimétricôs, por um padrão de distribui

ção e tipos de anomalias Bouguer que indicam uma acentuação no

gradiente gravimétrico, adjacente e um baixo graviroétrico (LES-

QUER et alii, 1981). Na interpretação desses autores, a feição

representaria um espessamento crustal ocorrido no Brasiliano ou
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no máximo no Uruaçuano, o que está de acordo com os dados radio-
métricos disponíveis para o Grupo Canastra e parte de seu embasa
mento (CORREIA et alii, 1982; CAVALCANTE et alii, 1979; PEREI-
RA et alii, 1984; este trabalho). Magneticamente este segmento
ê caracterizado por padrão linear de anomalias em contraste com
o padrão menos regular/sub-regular da área cratônica (arqueana)
situada ao norte (ALMEIDA, 1981).

Finalmente, é interessante notar que na ex-
tremidade sul da Figura 44 aparecem já as extensões do maciço de
Guaxupé, de natureza provavelmente alóctone, onde os processos
de regeneração crustal (uruaçuanos e brasilianos)também ocorreram
de forma relevante, a maneira das regiões adjacentes ao leste,
conforme revela o panorama geocronológico existente na literatu-
ra (ver, por exemplo, CORDANI e TEIXEIRA, 1979).

4.2.5. MAGMATISMO BÁSICO ANOROGÊNICO

Trata-se de vulcanismo fissural claramente
associado a fraturamentos» maiores tendo atingido, em proporções
variáveis, todo o segmento crustal considerado. A definição do
padrão geocronológico desse raagmatismo de caráter anorógênico
possibilita uma interpretação acerca das etapas distensivas
principais da área investigada, como conseqüência da mobilidade
crustal em faixas móveis adjacentes a segmentos cratonizados. Em
adição, o estudo contribui para o equacionamento da evolução geo
dinâmica do Cráton do São Francisco coir, base na definição tempo-
ral dos esforços ocorridos em seu interior, desde o Proterozóico.

A atividade Ignea é tipificada por diques
que, em função de sua possança e expressão retilínea no relevo,
-permitem fácil individualização nas imagens de radar e fotos aé-
reas. Alcançam, via de regra, extensões da ordem de dezenas de
quilômetros havendo, todavia, determinadas regiões (no setor o-
riental) onde as ocorrências são inexpressivas na escala em apre
ço (Figura 46) •
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Autores vários têm se dedicado ao estudo

deste magmatismo abordando-o sob aspectos diversos: BRASIL

(1975); MENEZES FILHO et alii (1977), SILVA et alii (1978),

CAVALCANTE et alii (1979), PARENTI COUTO et alii (1983), MACHADO

FILHO et alii (1984), PEREIRA et alii (1984), OLIVEIRA e MON-

TES 11984).

Duas áreas destacam-se pela maior incidên-

cia dessas rochas intrusivas. A primeira, situa-se entre as ci-

dades de Lavras, Boa Esperança, Formiga, Santo Antônio do Monte,

Oliveir- e Bom Sucesso, com os diques apresentando-se através de

blocos arredondados nas partes elevadas e como extensos aflora-

mentos ao longo do leito dos rios. Constituem corpos isolados

ou enxames de diques quase paralelos direcionados no intervalo

N65° - 40°W não guardando, entretanto, relacionamento obrigató-

rio com a foliação ou bandamento das rochas encaixantes.

A outra região aparenta possuir ainda maior

incidência desses corpos. Situa-se ao norte de Divinópolis e a-

brange grosseiramente o domínio entre as cidades de Perdigão,Bom

Despacho, Pará de Minas, Esmeraldas, Maravilhas e Cachoeira dos

Macacos. Essa região foi estudada originalmente em projeto do DNPM

'Brasil, 1975), sendo ali identificadas litologias de diabásio, "grani,

to" e "quartzo escuro" para os diques. Além disso, verificou-se

que os diques constituíam sistemas cruzados, de direções NNW e

WNW, provavelmente indicando gerações magmáticas de distintas i-

dades. Diques direcionados a NNE e ENE são também observados e£

pecialmente a leste de Cachoeira dos Macacos e Esmeraldas (Figu-

ra 46).

Em termos gerais, a atividade ígnea compre-

ende desde rochas basálticas e diabásicas e/ou gabróicas até ro-

chas roetamorficas (metabasitos). Os tipos ígneos exibem granula

ção variável, com tonalidades variando de cinza escuro a esver-

deada ou preta. Apresentam arranjo geralmente maciço, com domi-

nância de cristais prismáticos de feldspato branco e piroxênio,
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bem como de anfibólios aciculares (MACHADO FIIH) et alli,1984; PEREI

RA et alii, 1984). A presença de microfraturas cortando a rocha

é comum, ãs vezes preenchidas por epídoto. Efeitos de metamor-

flsmo dinâmico quando presentes, são representados através da de

formação dos prismas de anfibólio, fraturamentos, além de orien-

tação fluxional das massas de saussurita (CAVALCANTE et alii,

1979). Alguns diques exibem textura visivelmente porfiritica

(como aquele da rodovia de acesso a Morro do Ferro, pela BR 381),

com fenocristais de feldspato de até 5 cm ao longo do eixo de dia

metro maior, dispersos numa matriz de granulação mais fina, iso-

trópica.

Ao microscópio, os diabásios e gabros pos-

suem como componentes principais plagioclásios transformados, augJL

ta, minerais opacos, hornblenda, epídoto, zoisita e clorita. E-'

xibem granulação média e textura ofítica a subofítica e intergra

nular. O plagioclãsio (labradorita) é o mineral dominante, com

formato ripiforme, afetado normalmente por saussuritização, albi-

tização, argilização ou sericitização, fenômenos que dependendo

da intensidade são responsáveis pela destruição da geminação. O

máfico predominante é a augita, representada por cristais subê-

dricos, fraturados, com parcial ou total uralitização. Os mine-

rais opacos são freqüentes e constituem grãos irregulares, borde_

jados por leucoxênio. A maioria dos diabásios tem composição to

leítica sendo caracterizados pela total ausência de olivina.
r

Conforme ressaltaram PEREIRA et alii (1984)

essas rochas, na maioria das vezes, exibem feições texturais e/

ou mineralógicas que atestam sua origem ígnea. Plagioclásío e/

ou pseudoraorfos e relictos de augita seriam primários, com o pia

gioclásio ostentando ou não geminados de albita. Ambos apresen-

tam-se em forma granular, com o plagioclásio configurando, oca-

sionalmente, textura porfiritica; seus fenocristais, não gemina

dos, englobam augita e encontram-se substituídos por serlcita.

Também ocorrem como minerais primários, relictos de augita purpú

rea, em placas ofíticas.
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Vale, adicionalmente, notar que a elucida-

ção da origem ignea pode ser dificultada petrograficamente por

um metamorfismo posterior, ou mascarada por freqüente alteração

de baixo grau ("epimetaroorfismo") representada, via de regra, pe

los minerais clorita, epídoto e actinolita. No caso da superim-

posição metamórfica esta alcança a facies anfibolito originando

exemplares metabásicos (anfibolitos). Trata-se, em geral, de ro

chás com granulaçâo variável de fina a grosseira sendo as textu-

ras, em geral, classificáveis como nematoblásticas e granonemato

blásticas. A mineralogia comumente observada é representada por

hornblenda, uralita, actinolita, augita, pigeonita, plagioclá-

sio, titanita, ilmenita, epídoto-zoisita, biotita, quartzo, clo-

rita, zircão, apatita e opacos (PEREIRA et alii, 1984).

Sob o ponto de vista tectônico e consideran-

do-se as relações geológicas pode-se antever que o magmatismo bâ

sico fissural desenvolveu-se em etapas distintas ao longo da á-

rea investigada, com base no exame das estruturas no âmbito re-

gional. Tanto os sistemas NW-SE como os NE-SW apresentam contri^

buição magmática, sendo este último posterior já que desloca o

primeiro (MACHADO FILHO et alii, 1984). Na região sudoeste (Fi-

gura 46), CAVALCANTE et alii (1979) observaram que os di-

ques "epimetamõrficos" de diabásio e gabros de direção NW-SE sec

cionam o maciço granitico Porto Mendes, datado em cerca de 2200

m.a.. Segundo tais autores, o enxame de diques considerado est£

ria relacionado â importante mobilidade crustal que atingiu o do

raínio do Complexo Campos Gerais durante o Proterozóico Médio. A

lêm das duas direções principais, na região de São Tiago, obser-

varam-se sistemas de diques orientados segundo EW e NS, cujas ex

tensões são da ordem de 10 a 15 km. As relações entre estes co£

pos e aqueles direcionados a NW-SE e NE-SW não foram observadas

nos estudos empreendidos.
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GEOCRONOLOGIA

Em termos de interpretações de resultados

radiométricos K-Ar, via de regra, rochas que tiveram resfriamen-

to rápido (como as fissurais produzem valores de idade muito

próximos da época da consolidação magmâtica, sempre que o mate-

rial analisado for favorável à retentividade do argõnio. Assim,

as determinações correspondem, provavelmente, às épocas de colo-

cação das respectivas rochas, refletindo fases tracionais que ti

veram contribuição magmâtica, ocorridas neste setor do Cráton do

São Francisco.

Todavia, no caso das datações referentes a

metabasitos, as interpretações devem levar em conta a presença da

superimposição metamõrfica. Como tal, torna-se forçoso conside-

rar um rejuvenescimento isotópico de argõnio, sendo possível que

algumas idades não revelem a associação geológica correspondente

configurando, em verdade, idades mistas produto de perdas par-

ciais (diferenciais) de argõnio.

Na ãrea investigada, os estudos radiométri-

cos em rochas magmáticas básicas anorogênicas são praticamente au

sentes. Com o intuito de alterar este quadro deficiente reali-

zou-se amostragem regional dispersa, com representação dos prin-

cipais sistemas de fraqueza com contribuição ígnea, bem como uti-

lizou-se da amostragem em disponibilidade no IGA para a Folha São

Tiago (1:50.000), instituição que possuia representantes de to-

dos os sis-.emas de fraqueza mencionados na literatura. Este crî

tério possibilita, a nosso ver, delinear um comportamento padrão

para o magmatismo básico, em função das idades encontradas. No

total, são comentadas 21 determinações radiométricas, relaciona-

das na Tabela 6. Duas amostras desse conjunto foram seleciona-

das adicionalmente para reanálise (APWT 29D e STG MS 216) , tendo

sido obtida concordância com os resultados anteriores.

As datações disponíveis para a área investi



TABELA 6 - Dados analíticos K-Ar para o magmatismo básico anorogênico
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gada (Figura 46) delinearam quatro conjuntos maiores de idade dis

tribuidos no tempo ao longo do Proterozóico, entre 2300 e 570 m.

a.. No futuro, com maior número de resultados radiométricos se-

rão possíveis novas subdivisões ou melhor definição dos ápices pa-

ra o magmatismo. Na figura mencionada, os conjuntos acham-se re

presentados por simbologia própria o que permite considerações

interessantes sobre as épocas de fraturamento regional.

Petrograficamente, caracterizaram- se dois

agrupamentos distintos, o primeiro constituído por rochas bási-

cas com incipiente metamorfisn» (hidrotermalismo, retrometamor-

fismo), aqui denominados de "epidiabásios", e o segundo por meta

basitos, termo genérico aqui empregado para rochas intrusivas (a

norogênicas), porém que apresentam metamorfismo da facies anfibo

litn.

Analisando-se os aspectos petrográficos do-

minantes da suite de rochas submetida a processamento geocronoló

gico (Tabela 7), verifica-se a imposição de importantes proces-

sos de transformação secundária. Serieitização, argilização, ai

bitização, epidotização e carbonatização estão intensamente de-

senvolvidos nos plagioclásios dos "epidiabásios", sendo também

freqüente a uralitização, porém em intensidade variável. Metas-

somatismo significativo (microclinização) foi constatado em dois

exemplares (Tepidiabásio" SFWT 06B e me t adi abas io APWT 290).

Texturalmente, os "epidiabásios" apresentam

o padrão subofitico a ofítico com variações para blastosubofíti-

co a hipdiomórfico-granular. Por outro lado, os metabasitos a-

presentam texturas predominantemente grano-nematoblásticas e su-

bordinamente granoblásticas. Texturas reliquiares igneas(padrão

subofítico) foram ainda observadas em dois exemplares (STGMS 240

e 213).

Com base no quadro petrografico, aparente

mente não há diferenças marcantes nos processos de transformação/



TABELA 7 - Aspectos petrográficos principais do magmatismo básico anorogênico
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alteração entre "epidiabásios" e metabasitos. Entretanto, no ca

so dos metabasitos as alterações concentram-se nos plagioclãsios

estando os anfibólios.normalmente bem preservados. Relativamen-

te às idades aparentes K-Ar desses corpos, não há também distin-

ções quanto às intensidades dos fenômenos mencionados. Aparen-

temente tais processos poderiam vincular-6e essencialmente ao hi

drotermalismo/retrometamorfismo (de baixo grau) inerentes â con-

solidação magmãtica dos corpos.

O conjunto de "epidiabásios" ocorre aparen-

temente por toda a extensão da área em pauta (Figura 46) estando

representados, por exemplo, no setor ocidental - Porto Mendes,

Campo Belo, Formiga (amostras SFWT 063, WT 9, WTHS 05) - na qua-

drícula de São Tiago (STG-MS 216, 247), na região de Pará de Mi-

nas (amostras WT 1173-1055, WT 1173-1063, APWT 04) e nas imedia-

ções de Passa Tempo (APWT 23C). Com base nos dados radiométri-

cos disponíveis não fica claro um condicionainento geocronológi-

co/estrutural para o magmatismo, já que as idades (em n9 de 9) a

brangem no tempo três dos conjuntos caracterizados corresponden-

do, indistintamente, aos sistemas NW-SE e NW-SW.

O conjunto de datações para os metabasitos

(10 valores) restringe-se geograficamente, até o momento, â qua-

dricula de São Tiago (amostras STG-MS 240, 213, 163, 252, 148 e

229) e ã extremidade sudeste da área investigada, a sul de En-

tre-Rios de Minas (amostras JSWT 03, APWT 31C, APWT 29D). Em ter

mos de representatividade cronológica, os resultados incluem-se

nos quatro conjuntos de idades (ver Figura 46) estando caracter^

zados tanto nos sistemas de fraqueza principais (NW-SE, NE-SW)

como também nos sistemas NS e EW.

Em que pese as diferenças interpretativas em

relação às idades obtidas nos "epidiabásios" e metabasitos fica

'claramente demonstrada a antigüidade do fragmento crustal consi-

derado, cuja estabilidade tectônica foi atingida já no Protero—

zóico Inferior. Nesse sentido, é interessante ressaltar que os
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valores radiométricos entre 2,3 e 2,0 b.a. (Tabela 6) atestam a

existência de esforços tracionais na crosta rígida arqueana du-

rante a evolução do Cinturão Mineiro, anteriormente definido. Con

sequentemente a situação geográfica desses corpos serve de diag-

nóstico para o esboço paleotectônico do Proterozóico Inferior,

relativamente à identificação das áreas crustais cratonizadas.

por outro lado, nos casos dos metagabros STG-MS 240 (idade de

cerca de 2,3 b.a.) e STG-MS 252 (idade em anfibólio, com 2050 m.

a.) a formação dos corpos seria de época ainda mais antiga, face

ao metamorfismo superimposto.

Os resultados geocrono lógicos do intervalo

2000 - 1800 m.a. foram obtidos somente em rochas metabásicas.

Tais idades associam-se preferencialmente a e Tentos dínamo - ter-

mais e/ou tensionais ocorridos na área investigada, em época con

temporânea ao "diastrofismo Minas". Como tal, servem também co-

mo indício importante no sentido de caracterizar a abrangência

geográfica da evolução transamazônica, na parte meridional do Crá

ton do São Francisco. A observação da Figura 46 revela que es-

ses diques situam-se na região de Bom Sucesso e ao sul de Entre-

Rios de Minas, domínio este interno ao aqui chamado Cinturão Minei_

ro, conforme esboço anterior da Figura 44.

Aparentemente, há certa tendência de concen

tração dos resultados nos dois agrupamentos mais jovens (1400 -

950; 900 - 650 m.a.). O primeiro provavelmente estaria relacio

nado aos esforços distensivos vinculados ao desenvolvimento, em

região adjacente, do sistema Espinhaço. As rochas com idades ne£

se intervalo geocronológico ocorrem na quadrícula de São Tiago e

ao sul de Entre-Rios de Minas (Figura 46). Cabe, todavia, ressal^

tar que pelo menos num caso (amostra STG-MS 252, analisada em pia

gioclásio) confirmou-se perda significativa de argônio do mine-

ral haja visto sua idade aparente transamazônica, obtida em anf_i

' bólio (Tabela 6). Assim, o valor radiométricô de cerca 1230 m.

a. não tem necessariamente validade geológica. De outra parte, pelo'
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menos uma idade aparente no microdiorito SFWT 06B (950 m.a., Ta-

bela 6), intrusivo no maciço granítico Porto Mendes, relaciona-

se â evolução da faixa"Araxá-Canastra", em sua etapa terminal.

Já o conjunto mais jovem possui representa-

ção geocronológica em maior área geográfica. Seus registros fo-

ram constatados, até o momento, nas imediações de Formiga,ao sul

de Pará de Minas, a sudeste de Pitangui e também na quadrlcula de

São Tiago. Essas idades aparentes entre 900 e 650 m.a., obtidas

enTepidiabásios* e metabâsicas, vinculam-se tanto a fases disten

sivas precoces da gtáodinâmica brasiliana como ao próprio desen-

volvimento das faixas móveis marginais ao Crãton do São Francis-

co ("Araxá-Canastra"e Ribeira). Em adição, vale também ressaltar

a importância estratigráfica da idade aparente do "epidiabásio"

WT-HS 05 (763*22 m.a.) que condiciona uma idade máxima para a For

mação Sete Lagoas do Grupo Bambuí, na região de Formiga.

De outra parte, o tratamento integrado das

idades radiométricas K-Ar (Tabela 8) existentes em intrusivas bã

sicas e afins associadas ao fraturamento do Cráton do São Fran-

cisco (Figura 47) indica várias épocas importantes de atuação dos

esforços tanto interna como marginalmente àquela unidade.

Conforme observaram PARENTI COUTO et alii

(1983), resultados radiométricos K-Ar entre 2040 e 1320 m.a. fo-

ram obtidos para a região de Salvador e Ilhéus, havendo concen-

tração aparente de valores nos períodos 1720-1450 e 1200-800 m.

a. Datações isoladas, dispersas preferencialmente em regiões de

terrenos arqueanos forneceram as idades mais antigas, como a amos.

tra EC-AG 03 com 2010 m.a. (imediações de Uauá) e aquelas já co-

mentadas na área investigada. Tais resultados revelam a exis-

tência de esforços distensivos em blocos rígidos de crosta cont:L

nental pré-existente, vinculados ã evolução de cinturões transa-

mazônicos.

No âmbito do sistema Espinhaço e do seu em-
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TABELA 8 - Dados analíticos K-Ar em rochas básicas do Cráton do

São Francisco (PARENTI COUTO et alii, 1983).
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basamento as idades aparentes K-Ar mostraram grande variação.Nuiti
contexto amplo, idades da ordem de 1600 m.a. (amostra GS-WB 61.2)
ou pouco mais antigas*, poderiam vincular-se â época da implanta-
ção e desenvolvimento do sistema intracratõnico, cuja influência
fez-se sentir também em setores da área investigada (conjunto de
idade entre 1400-950 m.a.).

Aparentemente, observando o conjunto global
de resultados radiomêtricos, há certa tendência de concentração
de idades em dois grupos, entre 1500-1000 m.a. e 700-500 m.a..
Trata-se, em muitos casos, de datações em metabasitos e, como
tal, revelam a época de eventos preferencialmente dlnamo-termais
da evolução do sistema Espinhaço. O agrupamento radiométrico
mais antigo parece exibir concentração no tempo 1200-1000 m.a.,
sendo contemporâneo ao metamorfismo desenvolvido nas rochas da
cordilheira Espinhaço.

O conjunto datado entre 800-500 m.a., além
de ocorrer ao longo do sistema Espinhaço, aparece representado
nas proximidades da borda do Craton (ver também Figura 46). Es-
sas idades confirmam a influência do desenvolvimento das faixas

í !
marginais brasilianas em termos de imposição de esforços na mas-
sa cratônica. No caso dos metabasitos do sistema Espinhaço ocor
reu pronunciada difusão de argônio mesmo em rochas da infraes-
trutura, ao longo da referida cadela.

Finalmente, é interessante notar que o Crá-
ton do São Francisco foi praticamente poupado aos efeitos de im-
portante reativação tectônica ocorrida no Meso-Cenozóico, na pia
taforma Sul-Americana, pois apenas uma idade K-Ar (AM 5, Tabela
8) indicou cerca de 90 m.a.. Tal situação demonstra claro con-
traste com as áreas sujeitas ao envolvimento brasiliano (como o
Nordeste ou Sudeste do Brasil), onde muitas datações em rochas bá-
sicas integram-se ao contexto da reativação. Também no Cráton A
mazõnico a mobilidade crustal parece ter sido maior no Meso-Ceno
zõico, comparativamente ao Cráton do São Francisco. Ali, algu-
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mas dezenas de rochas básicas datadas produziram idades aparen-

tes no intervalo de tempo 150-250 m.a. (TEIXEIRA, 1980), revelan

do a existência de importantes esforços sofridos pela unidade

geotectônica, em época contemporânea â abertura e formação dos

oceanos Atlântico norte e sul.

4.2.6. GRUPO BAMBUl

Pretende -se neste item comentar os princi-

pais trabalhos geocronologicos efetuados nas litologias do Grupo

Bambu! em Minas Gerais para estabelecimento realista do quadro

radiomêtrico existente, na espectativa de um melhor entendimento

da evolução geológica da unidade. Antes, porém, da discussão pro

posta algumas considerações preliminares devem ser .efetuadas pa-

ra um entendimento adequado da problemática associada ã metodoIo

gia radiométrica.

0 PROBLEMA DAS DATAÇÕES RADIOMÉTRICAS EM SEDIMEN-

TOS

Genericamente, apesar dos sedimentos pré-cam

brianos conterem determinados estromatólitos, quase sempre eles

possuem valor restrito ou pequena potencialidade como marcos cro

nológicos precisos. Nesse sentido, o método Rb-Sr aplicado em

sedimentos argilosos marinhos tem-sfe prestado para a definição de e

ventos e correlações entre seqüências semelhantes (CLAUER, 1976).

KAWASHITA (1972), numa abordagem pioneira

sobre os problemas de amostragem geocronológica em rochas do ter

ritório brasileiro, estabeleceu certos critérios para a coleta e

tipo de materiais mais favoráveis para determinações Rb-Sr. £ de

fundamental importância, por exemplo, que o material esteja isen

to de alterações intempéricas, seja representativo da unidade se

dimentar e tenha composição química suficientemente variável pa

ra proporcionar boa distribuição dos pontos analíticos em diagra

ma isocrônico.
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Ê necessário também coletar as amostras rela

tivamente próximas entre si, de preferência numa mesma camada da

unidade. De outra paste, como a homogeneização isotópica torna-

se mais difícil â medida que aumenta o tamanho das partículas mi-

nerais, a datação de eventos de homogeneização de Sr deve basear

-se nos minerais de argila, já que a componente detritica intro-

duz grande incerteza com respeito â relação Sr87/Sr86.

THOMAZ FILHO (1976) e CORDANI ét alii (1978)

ratificaram a capacidade do método radiomêtrico em,rochas sedi-

ment ares argilosas de formações paleozóicas e eo-mesozõicas pro-

pondo modelos interpretativos de diagramas isocrõnicos os quais

foram, posteriormente, utilizados em depósitos pré-cambrianos. O

método radiomêtrico empregado nesses trabalhos utiliza-se de a*-

mostras em rocha total e em fração fina (granulação inferior a 2

microns), bem como de frações provenientes do ataque com HC1 di-

luído (lixiviado e resíduo insolúvel).

Os modelos interpretativos conduzem â cons-

tatação de que as isõcronas de sistemas em rocha total, obtidas

em amostras de rochas peJLíticas sem metamorfisroo (a partir de

seleção criteriosa baseada na composição mineral e conteúdo de

Rb e Sr), derivadas de um mesmo ambiente deposicional, referem-

se a eventos responsáveis pela homogeneização isotõpica do Sr en

tre os minerais da rocha. Tais isõcronas fornecem a idade abso-

luta de deposição da unidade sedimentar, semelhante â idade es-

tratigrãfica, segundo a escala do tempo geológico. Já as isócro

nas amostrais, incluindo fração fina, lixiviado e resíduo (em

HC1), indicam a idade absoluta do último processo diagenético* e/

* "0 conceito de diagênese é aquele adotado por CORDANI et alii
(1978), que relaciona ao termo todos os processos que levam a
modificações de um sedimento imediatamente após a deposição,c£
mo também quaisquer transformações físicas ou químicas ocorri-/
das posteriormente, em. condições ambientais brandas não nveta-
mó r f i c a s . " '.
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ou metamorfisroo imposto sobre a unidade sedimentar, ambos condi- ,

zentes com uma homogeneização isotôpica de Sr entre os consti- •

tuintes mineralôgicos Inferiores a 2 microns.

Entretanto, o emprego dos métodos radiomé-

tricos em rochas sedimentares possui certos problemas interpreta

tivos críticos envolvendo o tipo de material depositado que pode

possuir idades diversas (dependendo da área-fonte). Além disso,

há possibilidade de ocorrerem processos de desgaseificação incom

pleta de argônio, no caso do sistema da rocha sedimentar possuir

minerais de elevada retentividade de argônio ou, até mesmo, difu

soes de argônio ã temperatura ambiente (quando existirem minerais

desfavoráveis) e rejuvenescimentos isotôpicos estes vinculados, •

por vezes, a deformações, falhamentos, reativações•*e intrusões!

Trata-se, em todos os casos, de idades aparentes que podem ' ser '

muito mais jovens que a idade de sedimentação.

Finalmente, com relação ao emprego do méto-

do Pb - modelo em rochas sedimentares, seu valor interpretativo

prende-se âs inferências sobre a fonte de Pb, contribuindo para

o esclarecimento da gêneae das mineralizações desse elemento. 0

tratamento integrado das composições isotópicas em diagramas de

evolução de chumbo (do tipo CÜMMING e RICHARDS, 1975) proporcio-

na a definição temporal em termos do comportamento do chumbo,de£

de sua separação do manto e introdução" na crosta, além de consi-

derações a respeito da época de sua incorporação definitiva âs

galenas.

DISCUSSÃO DOS DADOS RADIOMÉTRICOS

Os estudos radiométricos em rochas do Grupo

Bambuí nas proximidades da área investigada e em seu interior são

,ainda escassos. As datações Rb-Sr existentes restringem - se ao

setor ocidental, sendo provenientes das imediações de Cedro do A . »

baeté (isõcrona Rb-Sr) e Formiga (duas análises Rb-Sr). Afora eá

sas determinações apenas três análises de composição isotôpica1' '
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de Pb acham-se disponíveis, sendo duas das imediações de Sete La_

goas e uma das imediações de Koema (a oeste de Bom Despacho).

Entretanto, face ao objetivo deste capitu-

lo, os comentários abrangerão de maneira sintética o conjunto

global de dados radiomêtricos, sendo tal procedimento necessário

para estabelecimento do cenário geocronolôgico atual da cobertu-

ra sedimentar. Com vistas a facilitar a visualização geográfi-

ca, o leitor deve recorrer ã Figura 48 na qual acham-se represen

tadas as principais localidades referidas no texto.

Considerações sobre a idade do Grupo Bambui

têm sido observadas na literatura com base em diferentes métodos

e deduções, desde o século passado. A utilização de fósseis tem

sido a praxe de inúmeros trabalhos desde que as estruturas orga-

nosedimentares foram descobertas por volta da década de sessen-

ta na porção meridional da unidade, apesar das dificuldades de

fixação de um intervalo temporal restrito, inerentes ã própria

paleontologia: CLOUD e DARDENNE (1973), na região de Vazante

(MG) atribuiram idade entre 950 e 1350 m.a. para estruturas orga

nosedimentares existentes no Grupo Paranoã, que ê aqui admitido

como unidade pré-Bambuí'. MARCHESE (1 974b), estudando os estroma-

tólitos da região de Sete Lagoas, inferiu o período de tempo en-

tre 650 e C50 m.a. para a idade de deposição do Grupo Bambui.

Em termos subjetivos, pode-se aventar para

determinadas regiões que o Grupo Bambui iniciou seu desenvolvi-

mento por volta de 1000 m.a. atrás, com base na cronologia das u

nidades lito-estratigrãficas sotopostas. No noroeste do estado

da Bahia, por exemplo, o limite temporal inferior para os proces_

sos de sedimentação da unidade (apesar das restrições inerentes

a qualquer generalização sobre a cronoestratigrafia das várias

"bacias" da unidade) é inferido a partir da idade K-Ar de 1100 *

55 m.a. obtida num gabro intrusivo na cobertura Chapada Diamantî

na, a nordeste de Brotas de Macaúbas (JARDIM DE SÃ et aiii,1978).

Ademais, a Formação Caboclo da referida cobertura, datada na lo-
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ir

calidade de Morro do Chapéu, possui idade Rb-Sr isocrônica de cer

ca de 960 m.a. (BRITO NEVES et alii, 1979).

No estado de Minas Gerais, idade de K-Ar de

930*21 m.a. foi reportada por PARENTI COUTO et alii (1903) para

um gabro da região de Santa Luzia. Sua situação geológica condi_

ciona uma idade máxima para a Formação Paraopeba, base do Grupo

Bambui. Raciocínio análogo pode ser efetuado com base em data-

ção de dique básico no embasamento cristalino, que porém não afe

ta a cobertura de plataforma. Sua idade K-Ar de 673+22 m.a. (HS

WT 05) fixa o limite temporal inferior para a sedimentação da For

mação Sete Lagoas, na região de Formiga (Tabela 6). Novamente,

extrapolação semelhante pode ser efetuada com base em duas ou-

tras idades K-Ar brasilianas (amostras 1173-1055 e 1063, Tabela

6) obtidas em "epidiabásios" que intrudem os metassedimentos Rio

das Velhas da região de Pitangui-Onça do Pitangui (Apêndice 4)

sem, no entanto, afetarem as rochas do Grupo Bambui, expostas

nas proximidades.

Determinações Rb-Sr para o Grupo Una, na re

gião de Lajes do Batata, município de Jacobina (BA) induzem à de

finição da idade deposicional da Formação Bebedouro. Ali os re-

sultados obtidos em fração fina e em duas rochas carbonáticas as_

sociadas são coerentes com a etapa diagenética tardia dos sedi-

mentos basais da unidade, em consoiiancia com os dados difratomé-

tricos (CORDANI et alii, 1978). AS camadas argilosas exibem

illita como principal mineral de argila, com índice de KÜbler

de = 9,0, índice de Esquevin entre 0,35 e 0,42 (illita aluminosa),

e a idade obtida, de 836+11 m.a. (para uma razão inicial de

0,7304) ê indicativa de que a homogeneização isotõpica do Sr afe

tou até mesmo os carbonatos, a nível de unidade litológica.

Mais recentemente, reinterpretações do con-

'junto de dados isotópieos da Formação Bebedouro acham-se disponí

veis, com a adição de novas amostras (FREITAS MACEDO, 1982; B0-'

NHOMME, 1932). Em diagrama isocrônico, um dos níveis estudados
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apresenta duas idades com, respectivamente, 960+31 m.a. (R.I. =

0,723+0,004) e 896+30 m.a. (R.I. = 0,731+0,003) . A i «de riais

antiga (960 m.a.) corresponderia possivelmente ã época da diagê-

nese precoce, sendo a mais jovem (cerca de 900 m.a.), relativa ã

diagênes.* tardia da Formação Bebedouro. Alternativamente, seis

frações inferiores a 2 microns analisados pelo método K-Ar reve-

laram idades entre 880 e 900 m.a. aproximando-se, portanto, da é

poça da diagênese tardia apontada pelas idades Rb-Sr.

O conjunto radianetrico relativo ã formação

basal do C.-upo Una ê completado por outras análises Rb-Sr em isõ

cronas que revelaram idades de 667+30 m.a. e 570+7 m.a. (FREITAS

MACEDO, op. cit.). Datações K-Ar então empreendidas indicaram

também valores brasilianos sen«*r» um reflexo termal desse e-

vento orogênico na Chapada do Irecê.

Os resultados geocronolõgicos em rochas do

Grupo Bambul revelam que os eventos terminais ao ciclo Brasilia-

no foram de maior relevância na cobertura, especialmente no esta

do de Minas Gerais. Conseqüentemente, a grande maioria das de-

terminações disponíveis (Rb-Sr e K-Ar) reflete este envolvimento,

com as amostras coletadas para processamento geocronológico Rb-

Sr situando-se nos campos da diagênese avançada, anquimetamorfis_

mo e mesmo epimetamorfismo. Verifica-se assim que os processos

de rehomogeneizaçao isotópica de Sr ocorreram em tempos distin-

tos de uma área para outra, consoante condições evolutivas fi-

nais no intervalo de tempo 600-450 m.a..

Os estudos iniciais sobre a cristalinidade

das illitas nos metassedimentos do Grupo Barabuí datam da década

de setenta (SCHÕLL, 1973; BONHOMME, 1976) tendo como objetivo

caracterizar zonas sem metamorfismo, teoricamente mais *avorá-

veis de fornecer, via geocronologia, a época da sedimentação.

Na região de Cedro do Abaeté (MG), as análi

ses Rb-Sr (Tabela 9) em frações argilosas do tipo illita/clori-
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TABELA 9 - Dados analíticos Rb-Sr para rochas do Grupo Bambuí em

Cedro do Abaeté e Formiga

N9 LAB.

3963

396*

«9 CANTO

A-7*9

A-750

A-751

A-752 I

A-752 I I

A-753 I

A-753 11

«-753

A-75*

A-896

A-897

A-755

A-756

«-756

A-757

A-758

«-75*

EX-Z

EY-5

HAT.

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FF

«T

FF

ff

rr
FF

FF

«T

«T

«T

RT

*«T

•«T

206.5

202.3

219.6

208.3

222.9

207.9

189.9
j 1*5.8

205,5

198,*

186,6

181,3

201.5

173,8

199.0

218.0

150.8

63.3
68,8

Sr(pp»)

18.0

18.*

19.1

30,*

30,0

52.2

51,0

55.6

61.1

*9.8

38.7

J6.7

*1.7
56,0

71.2

30,7

75,9

177,2

133,5

«b»/Sr»

33.99

32.51

3*.O*

20.11

21.8*1

11.66

10,89

7.65

9.82

n.65
1*,13
1*,*8

9,52

9.05

8 . 1 *

20.91

5.78

1.0*

i.*9

*Sr" /Sr M

0.9259

0.917*

0,9203

0.8*53
0.8*80

0,8168

0,8100

0.7833

0.7959

0,8067 '

0,8271

0,8292

0,7770

0.7772

0,7677

0,8787

0,7639
0.7221

0.7253

REF.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

S«d. clástico/quTnicos »CF.: 1 • OONHOmC, 1976 (C«dro tfo AbMti)
2 - PARENTI COUTO «t a l i i , 1981 {formic*)
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ta/esmectita alinharam-se na idade de 439*19 m.a. para relação i

nicial (R.I.) de 0,7122, ao passo que outras frações de tipo pre

ponderantemente illitico/clorítico alinharam-se em 541±17nua. (R.

I. = 0,7172) (Figura 49). No mesmo diagrama, alguns dados refe-

rentes a frações finas e rocha total delinearam reta isocrõnica

de idade em torno de 600 m.a.. Tal comportamento é devido ao fa

to de que as amostras com participação de ferromagnesianos pos-

suem comportamento semelhante às biotitas no que concerne às mi-

grações i so tópicas que ocorrem até as últimas fases tectõnicas,ao

passo que as illitas puras tendem a conservar seu estado isotópi

co primordial. Assim, as idades aparentes mais jovens (540 e

440 m.a.) devem referir-se âs épocas de rehomogeneização isotópi_

ca (diagêneses tardias ou mesmo fenômenos de alteração hidroter-

mal/intempérica) posteriores â sedimentação.

Por outro lado, a representação neste dia-

grama das duas análises Rb-Sr disponíveis para a Formação Sete

Lagoas (região de Formiga) coaduna-se melhor com o alinhamento de

cerca de 600 m.a.. Com efeito, PARENTI COUTO et alii (1981) in-

terpretaram as duas amostras integrando-as ao conjunto da chama-

da Formação Paraopeba, datada, neste trabalho, através de isócro

na Rb-Sr com aproximadamente 640 m.a.. Ressalte-se, contudo, que

os dados de Formiga têm pouca valia, face não haver um diagrama

isocrõnico especifico para cada afloramento.

0*9

ono-

0,79

0,70

10 20
—T—

30

CEDRO DO'ABAETf: (BÕWlÒM*. mj&S£uuS»)
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De outra parte, os resultados K-Ar, também

processados por BONHOMME (op. cit.) em frações finas de rochas

daquela região (Tabela 10), refletem a idade mínima de fenômenos

tardios vinculados â ação do ciclo Brasiliano, coerentemente ao

padrão radiomêtrico Rb-Sr.

TABELA 10 - Dados analíticos K-Ar

Abaeté
npi-a frações finas de Cedro do

N? CAMPO

A 753

A 756

% K2o

5,30

5,08

Ar«»0
rad (iO-6cm3/g

91.7

STP) % A

9*

92

atm

,3

,7

IDADE
(m.a.)

516

Adicionalmente., amostras de frações finas e

de um carbonato de Januária e João Pinheiro foram também estuda-

das por BONHOMME (op. cit.), em termos de grau de cristalinida-

de. As amostras de Januária evidenciaram essencialmente illita

pura e em João Pinheiro, predominaram illita e vermiculita. O in

dice de Kubler para as amostras de Januária é de S 6,7 e de S 5,4

para as de João Pinheiro. Este último valor inclui-se já no cam

po do anquimetamorfismo. Em ambos os casos, o índice de Esque-

vin foi maior que 0,30 indicando uma illita aluminosa (CORDANI

et alii, 1973).

A idade encontrada de 641 (RI «0,7082+0,0047)

defim para aqueles autores a época da completa homogeneização

de Sr no mínimo para as frações finas, que teria ocorrido em Ja
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nuãria durante condições de ambiente diagenético, e no caso de

João Pinheiro, já durante o anquimetamorfismo. Segunde BONHOMME

(1982), apesar do valor da relação inicial ser próximo dos valo-

res medidos para o Sr sedimentar marinho para aquela época, apa-

rentemente só este critério não é suficiente para teste temporal

da diagênese precoce ou tardia das amostras, em vista de outros

exemplos conhecidos na literatura.

Valores radiométricos brasilianos foram tam

bém demonstrados para pelitos da Formação Sete Lagoas nas imedia

ções de São Francisco (MG). 0 estudo detalhado em' 42 amostras

(THOMAZ FILHO e BONHOMME, 1979; THOMAZ FILHO e QUEIROZ LIMA,

1981), através dos métodos Rb-Sr e K-Ar, revelou a existência de

dois episódios metamórficos: 695+12 m.a. (R.I. = 0,707710,0009),

para rochas totais e 610±9 m.a. (R.I. = 0,7097+0,0U14) para as

frações finas. Apesar das amostras registrarem índices de cris-

talinidade de illita já dentro do campo do anquimetamorfismo, a-

parentemente a maioria das amostras em rocha total alinhou-se na

isõcrona mais antiga, que corresponderia ã época do episódio mais

intenso, segundo aqueles autores. Cabe, todavia, notar que tal

interpretação é deficiente pois integrou dois carbonatos ao con-

junto analisado. São justamente esses pontos que definem as re-

lações iniciais das isóçronas e, conseqüentemente, as idades.

As 13 datações K-Ar empreendidas por THOMAZ

FILHO e BONHOMME (op. cit.) indicaram valores entre 650 e 540 m.

a., com média em 600 m.a.. Este padrão radiométrico é semelhan-

te ao de outrcs datações K-Ar, como na região de Cedro do Abaeté

ou no oeste mineiro (entre Paracatu e São Gotardo), onde HASUI e

ALMEIDA (1970) reportaram 4 datações em filitos cujas ida-

des, concentradas no intervalo de tempo 640-590 m.a., refletiriam

o tectonismo e metamórfismo do ciclo Brasiliano, já no domínio

da faixa Brasília.

Folhelhos da "Formação Sete Lagoas" na ser-

ra de Poço Verde, Vazante (MG), foram também submetidos a data-'
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ções Rb-Sr (AMARAL e KAWASHITA, 1967). A idade isocrônica obti-

da foi de 590±60 m.a. para relação inicial de 0,83. O alto va-

lor da razão inicial foi interpretado como decorrente de mate-

rial vindo de área fonte composta por rochas bastante antigas.

Conforme reportaram posteriormente CORDANI et alii (197S),ali as

argilas contêm essencialmente illita com índice de Kübler = 4,0

(campo do anquimetamorfismo) e um índice Esquevin entre 0,15 e

0,30 (indicando illitas magnesianas, abertas a trocas químicas).

Acrescente-se que na zona de Vazante, CAMPOS NETO (1934) indivi^

dualizou o domínio do chamado Grupo Paranoã, caracterizado por

tectonismo importante que se desenvolveu ao longo de toda a borda

oeste do Cráton do São Francisco. Pelo exposto, torna-se eviden

te que uma homogeneização isotõpica de Sr ocorreu em larga esca-

la ao nível da unidade datada.

Novas amostragens geocronolõgicas para pro-

cessamento Rb-Sr em facies representativas do Grupo Bambuí em Mî

nas Gerais foram realizadas por PARENTI COUTO et alii (1981),que

identificaram uma série de valores de idade (640+15 m.a.; 620 ±

40 m.a. e 590+40 m.a.) dispostos de acordo com a sucessão estra-

tigrãfica observada: Formações Paraopeba (basal), Três Marias e

Pirapora (de topo). Na; opinião desses autores, tais idades esta

riam representando, em primeira aproximação, os eventos depôsi-

cionais das formações analisadas, embora exista certo recobrimen

to face aos erros experimentais. /

Finalmente, registre-se duas outras idades

K-Ar obtidas para ardósias do Grupo Paranoã nas imediações de Va

zante e São Gotardo (MG), com valores de 753+23 m.a. e 403tl2 m.

a., respectivamente (HASUI e ALMEIDA, 1970). A cifra maior, se-

gundo os autores citados, é explicada pela presença de argônio

remanescente nos detritos recristalizados dos metassedimentos,já

que, para a mesma região, AMARAL e KAWASHITA (1967) encontraram

'idade Rb-Sr isocrônica de cerca de 600 m.a. obtida em folhelhos,

interpretando-a como reflexo de tectonismo brasiliano. Por ou-,

tro lado, a idade em torne de 400 m.a. foi interpretada como de-
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corrente de perdas de argônio pelas fases minerais da rocha.

No estado da Bahia, determinações radiomé--

tricas em rochas da seqüência carbonãtico-pelltica do Grupo Bam-

bul e Grupo Una foram também efetuadas (FREITAS MACEDO, 1982). As

idades revelam, uma vez mais, a influência de episódios epimeta-

mõrficos/anquimetamôrficos/diagenéticos contemporâneos ao ciclo

Brasiliano. Os resultados encontrados para duas áreas estudadas

do Grupo Bambul são os seguintes:

1) Fazenda Cachoeira: 606± 47 m.a. (R.I. =

0,7076±0,0071) e idades K-Ar variando entre 554 e 574 m.a..

2) Localidade de Porto I-Iovo: 558+40 m.a. (R.I.

= 0,7191±0,0053) e idades K-Ar entre 532 e 560 m.a:.

De outra parte, as datações Rb-Sr disponí-

veis para a unidade superior do Grupo Una (Formação Salitre) re-

velaram idade Rb-Sr isocrônica de 766±19 m.a. para relação ini-

cial de 0,7076+0,0004, idade essa interpretada como de uma homo-

geneização isotõpica precoce do sistema Rb-Sr. Idades K-Ar tam-

bém realizadas demonstraram novamente a influência brasiliana nas

amostras estudadas daquela Formação (FREITAS MACEDO, op. ci,t.).

Cabe, por último, mencionar que as tentati-

cas de definição da época de deposição do Grupo Bambui e unida-

des cronocorre latas, tiveram também apoio de outras metodologias.

Na verdade, os trabalhos pioneiros na cobertura (AMAUAL,1966,1968;

CASSEDANE e LASSERE, 1969) utilizaram-se do método Pb-Pb em gale

nas, estudando a composição isotópica do elemento com o objetivo

de se obterem informações a respeito da gênese dos depósitos de

Pb da região de Vazante, Itacarambi, Tiros e Funchal.

Recentemente, tais determinações foram rein

terpretadas por PARENTI COUTO et alii (1981) e IYER (1983), inte

grando-as a novo conjunto de análises especialmente realizadas,'
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algumas coletadas na área investigada (Sete Lagoas, Moema, Pains). '

Esses autores lançaram tais análises em diagramas que incluem as

curvas de evolução isQtõpica do Pb, conforme modelo III,de está

gio simples, preconizado por CUMMING e RICHARDS (1975). Através

desses gráficos, sugeriram que o chumbo associado ao Grupo Bam-

buí, de modo geral, evoluiu em 2 estágios principais: no primei^

ro, sua composição isotõpica teria evoluído de forma simples, no

manto, até a época de 2000 m.a. (1850+150 m.a.), época quando te

ria ocorrido sua separação e introdução na crosta. É interessan

te notar que esta idade corresponde ao padrão geocronológico K-

Ar obtido para as rochas do embasamento cristalino e a diversos

resultados Rb-Sr isocrõnicos e convencionais da área investigada

os quais são aqui considerados como integrantes de uma província

de idade proterozóica inferior. Por outro lado, o. segundo está-

gio evolutivo teria acarretado o crescimento das razões isotópi-

cas de chumbo, com a conclusão do processo há 600 m.a. atra-? (650

±50 m.a.), quando da incorporação definitiva do Pb às galenas.

EVOLUÇÃO GEOCRONOLÕGICA

Dentre os métodos radiométricos utilizados
: I

no Grupo Bambuí, o Rb-Sr!em isócrona (rocha total e fração fina)

tem-se revelado o mais promissor. Quando apoiado em estudos

de cristalinidade da illita possibilita definir, para materiais

não metamórficos, a época de sedimentação da cobertura platafor-

raal. Outra alternativa, é a procura (e datação) de intrusivas

anorogênicas no embasamento das seqüências inferiores do Gru

po Bambuí que serviriam de referência temporal para início do processo

sedimentar. Entretanto, em ambas as situações deve-se ter em

mente a possibilidade de a deposição da unidade não ter sido sin

crônica em todos os domínios do Cráton do São Francisco restrin-

gindo, assim, a existência ds um conjunto radiométrico homogê-

neo. Acrescente-se ainda que a influência termal do ciclo Brasi^

liano foi expressiva no referido grupo, mascarando a obtenção de

idades representativas em termos da deposição sedimentar.
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Em síntese, o >studo geocronológico e em pa£

te paleontológico da cobertura sedimentar Bambuí indica que seu

desenvolvimento ocorreu no Proterozóico Superior sendo sua idade

brasiliana, em determinados setores. Inferências geocronológi-

cas a partir de rochas básicas intrusivas nas unidades litoestra

tigráficas que são sotopostas ã cobertura asseguram que o início

de seu desenvolvimento, em determinados setores, ocorreu por vo^

ta de 1000 m.a. atrás. Esta hipótese está em concordância com i_

dade aparente K-Ar de 980 m.a. para dique na Formação Paraopeba

(PARENTI COUTO et alii, 1983), e com os estudos paleontológi-

cos no Grupo Paranoá, de idade proterozõica média-.

As dificuldades no estabelecimento de corre

lações estratigrãficas entre o Grupo Una e o Grupo Bambuí no es-

tado de Minas Gerais decorre, em parte, do quadro' geocronológico

distinto entre as duas unidades. Na Chapada do Irecê, a* Forma-

ção Bebedouro indicou idade de sedimentação por volta de 900 -

960 m.a., tratando-se de idades Rb-Sr isocrônicas confiáveis ana

liticamente e coerentes com as demais informações geocronolõgi-

cas e paleontolôgicas comentadas anteriormente. Além disso, a-

té alguns resultados K-Ar, ali também disponíveis, revelaram-se

com idades próximas de 900 m.a. corroborando com o raciocínio

de que, em determinados, casos, as datações K-Ar em frações argi-

losas de sedimentos seriam mais sensíveis a eventos de diagênese

tardia do que as idades isocrônicas Rb-Sr. Já a facies carboná-

tica do Grupo Una (Formação Salitfe) indicou cerca de 770 m.a..

Por outro lado,.em Minas Gerais, as seqüên-

cias carbonáticas do Grupo Bambuí (região de Januãria) indicaram

idade de sedimentação por volta de 640 m.a.. A baixa relação i-

nicial Sr87/Sr36 obtida, a criteriosa amostragem efetuada e a

grande distância do afloramento em relação aos cinturões margi-

nais ao Cráton confere representatividade geológica ao resultado

radiométrico. Acresce que na região de Formiga um dique básico

de fração pré-Bambuí indicou cerca de 760 m.a., condicionando uma

idade máxima para a sedimentação do Grupo Bambuí em sua extremi-

dade meridional.
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Este padrão geocronológico para a unidade ê

corroborado pelo estudo de PARENTI COUTO et alii (1981) que inter

pretaram o conjunto de análises Rb-Sr como referentes âs idades

respectivas de deposição das chamadas Formações Paraopeba, Três

Marias e Pirapora.

Conforme exposto no decorrer deste item, os

vários setores radiometricamente estudados nos estados de Minas

Gerais e Bahia revelam, em sua maioria, através de idades aparen

tes K-Ar (e subordinadamente Rb-Sr) a influência do ciclo Brasi-

liano (tectonismo, metamorfismo). Esta influência ocorreu, in-

clusive, em setores do Grupo Bambul distantes da borda cratônica

fato refletido, principalmente, pelas idades aparentes K-Ar.

Finalmente, o cenário geocronológico dispo-

nível é complementado pelas análises de composição isotõpica de

chumbo indicativas de que a evolução do elemento associado ao Gru

po Bambul, de modo geral, ocorreu em dois estágios principais:

sua separação do manto e introdução na crosta há cerca de 2000

m.a. (época do "diastro-fismo Minas") e sua incorporação ãs gale-

nas há cerca de 600 nuaj. atrás, por remobilização a partir do em

basamento. _ •

A Figura 50 e o Quadro síntese abaixo (Tabe

Ia 11) reúnem as principais informações disponíveis em termos de

idade para o Grupo Bambuí e outras unidades comentadas no texto.

Na terceira coluna da Tabela mencionada, apresentam-se as inter-

pretações decorrentes do acervo geocronológico existente. Na Ú.L

tima coluna, acham-se relacionados os intervalos de idade sugeri

dos com base no conteúdo fossilífero das unidades.



650,570 m.a
(metamortlsmo)

— 4 5 0 - 5 6 0 m.a.
(onquimetamorfismo/dlogSnese tardia)

-610,695 m.a. (metomorflsmo)j~ 6 4 0 m a (sedimentocõo")
S. Francisco, MG I Januário, MG

GRUPO UNA

~ 770 m.o.
sedimentação'
(Fm.SoKtre)

7 900-960ma
sedtonentocAo*
(Fm. Bebedouro) V

GRUPO BAMBUI

Fms. Três Marios/ PIroporo (Parenti Couto et alii, 1981)
(~ 620 - 590 m.o.| 'sedimentação)

Fm. Sete Logoos (Oardenne, 1978), (-630-800m.o )
-760 m.o.

Fm. Paroopeba (Parenti Couto et alii, 1981.)
•980m.a. (~640mo./sedimentoção )

*\ Gr. Paronod ( - 950 -1350 m o * )

Chapada Diamantino ( — 9 6 0 m.a.)
S&- -ilOO m.o. (Fm. Coboclo )

Embasamento, Espinhaço, etc...
( • Estr. orgono sedimentares)

Fig 50-VISÃO ESQUEMATICA DA COBERTURA CRATÔNICA BAMBUÍ.
COM BASE NO PADRÃO DE IDADE

en
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CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES

Com o objetivo de melhor situar o leitor na

problemática da evolução crustal antiga são sintetizadas neste

capítulo as principais idéias sobre o tema efetuando-se, adicio-

nalmente, com base no potencial interpretativo da informação geo

cronológica da área investigada, as extrapolações inerentes no âm-

bito do Cráton do São Francisco.

5.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE EVOLUÇÃO CRUSTAL

0 crescimento da crosta continental pode o-

correr por adição de material do manto, por readição de material

reciclado através do mando, ou mesmo através de redistribuição

de rochas devido a processos sediraentares e tectônicos. Entre-

tanto, os maiores mecanismos de crescimento da crosta continen-

tal são as adições magroáticas a partir do manto, colisões de mi-

crocontinentes e re fusão de material que sofreu subdue ção, em mar

gens continentais ativas.

Em que pese este quadro conceituai relativa

mente claro persiste um amplo debate na literatura sobre os pro-

cessos de formação da crosta primitiva arqueana. MOORBATH e TAY

LOR (1981), por exemplo, tecendo considerações sobre tal assunto

assinalam que durante os primeiros 800 m.a. da história terres-

tre, turbulência mecânica e termal resultante do impacto de pla-

netésimos e/ou convexão global do manto poderiam ter impedido a

produção de uma crosta siálica continental. Os dados geocronoló

gicos disponíveis indicam que somente por volta de 3,8 b.a.teria
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aparecido a crosta continental espessa e estável, diferenciada do

ponto de vista geoquímiço e metamõrfico. Por sua vez, a existên

cia de fragmentos continentais (relativamente pequenos) teria o-

corrido pouco após, entre 3,7 e 3,5 b.a. sendo que gradativãmen-

te teria havido aumento em volume da crosta durante o Arqueano

tardio.

Com efeito, hâ certo concenso de que o in-

tervalo mais importante de crescimento continental teria ocorri-

do entre 3,1 e 2,7 b.a., haja visto os vários exemplos conheci-

dos que comprovam a individualizaçao, nesse período, de protocon

tinentes de dimensões aproximadas de vários milhares de quilôme-

tros (Rodésia, Kaapvaal, sul da Índia, Sibéria, oeste da Austrã

lia, Província Superior do Canadá entre outros). Nesse sentido,,

os poucos dados paleomagneticos disponíveis sugerem a possibili-

dade de rápidos movimentos polares (APW) há 3,0 b.a., pelo me-

nos, podendo significar uma astenosfera menos viscosa e uma li-

tosfera mais móvel do que em tempos posteriores (KRONER, 1982;

HARGRAVES e ONSTOTT, 1982).

Apesar dos fragmentos crustais mais antigos

conhacidos indicarem cer£a de 3,8 b.a. (MOORBATH et alii, 1973)/

é provável que a crosta primordial do planeta ter-se-ia formado

anteriormente (CONDIE,. 1982). Esta hipótese é reforçada por ana

logia com idades obtidas em amostras de rochas lunares (4,3-4,5

b.a.) representantes de uma crosta primitiva com ampla distribui^

ção naquele satélite (ver, por exemplo, FAURE e POWELL, 1972).

por outro lado, a adoção para a história precoce da Terra de um

esquema similar àquele satélite, com o aparecimento de uma cros-

ta primordial, ainda é assunto de considerável debate. De qual-

quer forma, mesmo considerando a existência de uma crosta inicial

cobrindo toda a superfície do planeta, esta teria sido envolvida

na intensa dinâmica inicial da Terra, e teria sido reciclada pa-

ra o manto, em episódios sucessivos de fragmentação e subducção.



A propósito desta temática, as evidências

geocronológicas e isotõpicas associadas de Sr, Pb e Nd são espe-

cialmente úteis na discussão dos processos de crescimento conti-

nental ou de retrabalhamento. Neste contexto, duas proposições

fundamentais têm sido aventadas para a evolução da crosta conti-

nental.

Uma delas admite que todo o material que

constitui a crosta continental atual tenha sido diferenciado a

partir do manto no Arqueano e, desde então, sofreu retrabalhamen

tos sucessivos. Em outras palavras, o material separou-se do man

to naquela época antiga e a seguir veio sofrendo regenerações e

remobilizações, sem qualquer adição posterior significativa(ARMS

TRONG, 1968). Contrapondo-se a este raciocínio existe o modelo

que advoga um volume inicial de crosta continental formado hõTUr

queano, volume este que cresceu com o tempo através da adição e-

pisõdica de material diferenciado do manto (por exemplo, MOORBMH,

1902). £ a teoria da acreção continental, ou seja, aumento de

volume com o tempo, em relação a núcleos prê-existentes.

Os dados isotõpicos de Nd, Sr e Pb somados

às informações geológicas e geoquímicas parecem indicar que os

processos de acreçao a |partir do manto/crosta inferior foram pre

dominantes durante a evolução terrestre comparativamente às reci

clagens de material crustal que também teriam ocorrido,embora em

escala subordinada. As estimativa* quantitativas, em termos de

volume de crosta continental produzida em cada ciclo maior -CADS-

(Crustal Accretion Differentiation Superevents) (MOORBATH, 1977),

revelam que ao final do Arqueano cerca de 50 a 60% da massa to-

tal da crosta continental atual estariam formados e através de

processos geodinâmicos sucessivos, nos cinturões móveis, ocorreria

gradativo aumento aos atuais 100%. Segundo KRONER (1981)a pro

dução em escala global de granitóides entre 3,0 e 2,5 b.a. não so

mente aumentou o tamanho e espessura da crosta inicial como tam-

bém, provavelmente, levou a um resfriamento substancial do manto

alterando, assim, o padrão convectivo de suas células. .'/
. i
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De outra parte, em virtude da produção ele-
vada de calor devida ao decaimento radioativo durante a nisto
ria primitiva terrestre, a mistura convectiva em suas partes
mais externas teve provavelmente maior eficiência em relação ao
presente, sendo as "placas" existentes (litosfera oceânica adi-
cionada) possivelmente mais finas, menores e muito mais numero-
sas (HINDLEY, 1981). Segundo MOORBATH e TAYLOR (1981), ê prová-
vel que a razão crescimento/retrabalhamento crustal tenha dimi-
nuído com o tempo em virtude da diminuição na produção de calor
da Terra, ao passo que a freqüência e a escala de colisão conti-
nental tenham aumentado com o tempo,ã medida que a crosta conti-
nental foi sendo criada.

Numa ilustração esquemãtica sobre o assun-
to, os primeiros modelos geotectônicos que serviram de paralelo
para a evolução de várias áreas arqueanas do globo referiran-rse ao
escudo Canadense, onde os padrões de distribuição das assembléias
litolõgicas tipicamente arqueanas sugerem uma história de desen-
volvimento crustal a partir de vários núcleos primitivos que a-
tuariam como centros de -crescimento continental (ENGEL e ENGEL,
1964; GOODWIN, 1968; , HURLEY e RAND, 1969). Mais recentemente,
os trabalhos de MOORBATH e TAYLOR (op. Cit.), WINDLEY (1977,1981),
ALLEGRE (1982), CONDIE (1981, 1982), KRONER (1981, 1932), HAR-
GRAVES (1981) e MOORBATH (1982), entre outros, têm abordado em de
talhe o tema da evolução crustal' antiga na busca dê melhor enten
dimento, sendo de fundamental importância para qualquer esquema
a consideração da história termal, dos dados geofisicos e paleo-
magnêticos, da velocidade e mecanismos de crescimento crustal, a
lém da caracterização das feições geológicas e aspectos geoqulmi^
cos típicos das seqüências rochosas daquele período de tempo.

Face ao exposto e numa consulta abrangente
sobre a temática evolutiva arqueana e proterozõica inferior ad-
vêffi claras analogias com o quadro concebido para a parte meridio
nal do Cráton do São Francisco. Com efeito, os dados disponí-
veis avaliados para esta síntese sugerem uma mobilidade generally
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zada entre 3,0 e 2,6 b.a. atrás correspondendo, a nosso ver, ã

principal etapa temporal de crescimento continental. Em escala

ampla, n o âmbito da entidade geotectõnica seria possível aventar

para o período de tempo processos geodinanicos em que os fragmen

tos continentais seriam adicionados a partir do manto por magma-

ti sino e destruídos parcialmente por subducção (e então recicla-

dos no manto). Contemporaneamente, ocorreriam colisões entre os

fragmentos atê a formação de massas continentais maiores, como

conseqüência de gradativa aglutinação crustal.

No contexto litolôgico acham-se também re-

presentadas no Crâton do São Francisco as típicas associações cal_

co-alcalinas bimodais (por exemplo, no Quadrilátero Ferrífero,em

Minas Gerais e Brumado-Aragé, na Bahia) sendo que, no presente

caso, a maior proporção ê dada pelas rochas granodioríticas e to

nalíticas intrudidas em níveis crustais inferiores, que após a

deformação e metamorfismo transformaram-se em gnaisses e migmatl^

tos da fades anfibolito. Tais rochas tendem a possuir baixas

relações iniciais, conforme demonstrado pelos diversos exemplos

deste trabalho (ver, adicionalmente, CORDANI et alii, 1985), im-

plicando num pequeno período de residência crustal desde a sua

derivação do manto. ,

Á origem desse magmatismo granitõide esta-

ria condicionada ao desenvolvimento de plumas do manto em asso-

ciação com expressivo "rifteamentd" crustal, que condicionou as

acumulações de"greenstone belts". A existência de esforços multî

laterais nessas seqüências é tipicamente demonstrada pelos com-

plexos dobramentos, redobramentos, falhamentos, encurtamento cru£

tal, etc. que as atingiram.

Com a estabilização da litosfera arqueana

teria ocorrido soerguimento expressivo com conseqüente erosão da

massa continental individualizando-se assim, no Proterozõico In-

ferior, diversos núcleos cratonizados maiores no interior de á-

reas onde a atividade tectonomagmática desenvolvia-se em sua pie
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nitude, através dos cinturões Mineiro (em Minas Gerais) e Salva-

dor-Juazeiro e Correntina-Guanambi, na Bahia (ver Figura 5).

5.2. EVIDÊNCIAS ISOTÓPICAS SOBRE A EVOLUÇÃO CRUSTAL NA REGIÃO ME

RIDIONAL DO CRÁTON DO SÃO FRANCISCO

A construção das curvas de evolução da ra-

zão Sr87/Sr86 no tempo geológico, relativas aos conjuntos rocho-

sos selecionados para o presente estudo geocronológico, permitem

esclarecer pontos importantes acerca da origem dos materiais e

sua evolução crustal.

A quase totalidade dos conjuntos radiométri^

cos interpretados sob esse ponto de vista indica aparentemente

dois padrões de crescimento da relação isotópica Sr87/Sr8fe duran

te a evolução geotectônica, ambos tipificando materiais diferen-

ciados diretamente do manto/crosta inferior e caracterizando, co

mo um todo, acreções episódicas condizentes com um expressivo e£

pessamento crustal no ̂ rijueano.

O- primeiro padrão ê identificado para os con

juntos rochosos de Lavras-Itumirim;- (1), Itumirim (2), Itaúna-Ita

tiaiuçu (3) e Perdões-Formiga (4), vinculando-se a isócronas de

referência, exceto o de Itumirim que representa amostragem a ní-

vel de afloramento. Na Figura 51 as relações isotópicas iniciais

obtidas situam-se abaixo ou sobre a linha de evolução teórica da

razão Sr87/Sr86 no manto,durante o tempo geológico (ver, por e-

xemplo, FAÜRE, 1977),indicando que os materiais derivaram-se di-

retamente do manto superior/crosta inferior nas épocas assinala-

das. Já a configuração das linhas (razões) de crescimento Rb-Sr

guardando certo paralelismo, sugere fonte semelhante, em termos

de conteúdo de Rb, no intervalo de tempo 2,96 - 2,14 b.a. . Nes

se modelo evolutivo, as seguidas acreções/diferenciações ocorri-
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das durante cerca de 1 b.a. teriam origem em reservatório simi-

lar no manto superior/crosta inferior, de forma a explicar as a-

dições (juvenis) mais antigas produzindo relações atuais Sr87/

Sr86 mais elevadas e as mais jovens, valores gradativãmente meno

res.

Duas outras curvas de evolução decorrentes

de isócronas de referência de conjuntos rochosos da região de E£

meraldas-Cachoeira dos Macacos (5) e Conceição do Parã-Pitangui-

Parã de Minas (6) indicam, dentro desse mesmo padrão identifica-

do, linhas evolutivas com razões Rb-Sr mais elevadas comparativa-

mente com aquelas já referidas. Provavelmente, este comportamen

to dever-se-ia a uma diferenciação mais intensa a partir de um

reservatório-fonte no manto, portador de maior razão Rb-Sr. ?

0 segundo padrão ê caracterizado pelas li-

nhas de crescimento Rb-Sr relativas aos conjuntos de Boa Esperan

ça, Alto de Jacarandá, Desterro de Entre-Rios/Oliveira, Bom Des-

pacho, Moura Coelho e Entre-Rios de Minas. Trata-se na maioria,

de diagramas isocrônicos a nível de afloramento permitindo, por-

tanto, boa confiabilidade às interpretações. Na Figura 52 é a-

presentado o comportamento geral das curvas de evolução ressaltan-

do-se, de maneira clara, as razões iniciais Sr87/Sr86 situadas a

cima da linha de crescimento do manto (L.C.M.), em claro contra£

te com os conjuntos anteriormente discutidos (Figura 51) . De mo

do a facilitar o entendimento entre as relações dos conjuntos de

A a F aqui delimitados ê feita uma ampliação (Figura 52A), com a

representação gráfica adicional dos erros experimentais alcança-

dos nas diversas análises.

Com base nas relações isotópicas iniciais

Sr87/Sr86, situadas acima da linha de evolução teórica da referi^

da relação no manto durante o tempo geológico, fica demonstrado

um modelo evolutivo fortemente alicerçado em retrabalharaentos

crustais tanto no Arqueano como no Proterozõico Inferior (Figura

52A) . Nos casos dos afloramentos de Boa Esperança (A) e Alto Ja <
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carandá (B), as linhas de crescimento da razão Rb-Sr construídas

(retas contínuas) permitem claramente estimar a idade dos mate-

riais-fonte diferenciados do manto em época pouco anterior, por
m

comparação com outras linhas de crescimento disponíveis na área

em pauta (notar, por exemplo, retas tracejadas I e II). Uma es-

timativa desse tipo pode ser efetuada também para outros conjun-

tos portadores de elevadas relações iniciais (pontos C, D, F),ca

so se adote a hipótese do primeiro modelo evolutivo antes discu-

tido (paralelismo das linhas de crescimento Rb-Sr), embora no ca

so específico do afloramento de Entre-Rios de Minas (ponto F) não

seja possível descartar, com base meramente na relação inicial

Sr87/Sr86, uma origem primária para os materiais analisados devi^

do ã posição daquele ponto ligeiramente acima da L.C.M..

Entretanto, com referência ao conjvnto da pe

dreira Moura Coelho, datado em 2,75 b.a., a elevada relação ini-

cial Sr87/Sr86 obtida (ponto E, Figura 52A) é sugestiva de uma o

rigem a partir de refusão de material sedimentar mais antigo,

pois mesmo o retrabalhamento (naquela época) de rochas do conjun

to mais antigo constatado na área (conjunto Perdões-Formiga, da-

tado de 2,96 b.a., ver Figura 51) não produziria razão isotõpica

tão elevada como aquela .'registrada através do ponto E. A hipôte

se aventada para o conjunto da pedreira Moura Coelho é corrobora

da pela elevada razão inicial também obtida para a isõcrona do

perfil Desterro de Entre-Rios/Passa-Tempo, cuja posição é também

registrada graficamente na Figura 52A (ponto G). Ressaltem-se,

nesse caso, os elevados erros experimentais da medida isotópica

decorrentes da distribuição desfavorável das amostras no diagra-

ma isocrõnico mas, de qualquer modo, evidenciando a existência

de eventuais outros conjuntos rochosos originados da refusão de

materiais com delongada vivência crustal.

Em síntese, a análise integrada dos dois dia

' gramas (Figuras 51 e 52) possibilita propor uma evolução crustal

durante o Arqueano e Proterozõico Inferior caracterizada por su-

cessivas acreções/diferenciações, em conjugação com processos su
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bordlnados de retrabalhamento crustal. Aparentemente, o quadro

isotõpico descrito configura dois períodos maiores de saída de ma

terial do manto, dada_à distribuição no tempo dos pontos relati-

vos âs razões iniciais entre 3,0 - 2,6 b.a. e 2,4 - 2,1 b.a.(con

centração temporal aqui destacada através dos domínios traceja-

dos na Figura 52A). A nosso ver, o Arqueano tardio seria condi-

zente com a principal etapa de espessamento crustal (formação e

aglutinação da massa continental) ao passo que no Proterozõico In

ferior ocorreria o desenvolvimento do Cinturão Mineiro, de nature-

za parcialmente ensiálica. Os reflexos da atividade desse cintu

râo seriam adicionalmente destacados na área em pauta pelo padrão

radiométrico K-Ar, conforme comentado em capítulos anteriores.

5.3. SÍNTESE SOBRE A EVOLUÇÃO GEOLÓGICA REGIONAL

Inicialmente, cabe um breve comentário so-

bre a visão adquirida pelo autor ao detalhar o quadro geocronoló

gico do domínio meridional do Crãton do São Francisco. Desde os

trabalhos pioneiros a $£vel, regional, no inicio da década de se-

tenta, no Quadrilátero- FerrIfero, verificou-se que a geocronolo-

gia ali revelou grande heterogeneidade nos resultados devido â

complexidade geológica regional (HERZ, 1970). Este cenário tem

praticamente permanecido até o presente, apesar da continuidade

dos estudos radiométricos inclusive através de metodologias de al̂

to valor interpretativo, como o U-Pb em zircões.

A execução, através deste trabalho, do deta

lhamento geocronolõgico na área a oeste do Quadrilátero Ferrlfe-

ro assume, nesse sentido, grande importância, pois naquele setor

os efeitos térmicos brasilianos não foram constatados na maioria

das idades obtidas em rochas da infraestrutura. Tal situação fa

vorãvel possibilita extrapolar os resultados ora obtidos para ã-

reas adjacentes, como também para aquelas situadas na parte se-
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tentrional cratônica, regiões onde a intensidade daquela superint

posição metamõrfica mascarou as idades K-Ar e, até mesmo, as ida

des Rb-Sr em rocha total. A nosso ver, a contribuição maior da

ferramenta radiomêtrica está justamente no estudo de ãreas-chave

dentro de uma mesma ambientação tectônica, como o presente caso,

em que a potencialidade das interpretações geocronolôgicas fica

demonstrada através do emprego sistemático da metodologia em ter

renos metamórficos arqueanos de evolução policíclica.

O conjunto de dados radiométricôs avaliado

para a presente síntese definiu as épocas principais de eventos

tectonomagmaticos desenvolvidos na porção meridional do Crãton

do São Francisco, ratificando a importância fundamental do Ar-

queano e Proterozôico Inferior no contexto da evolução geoteetô-

nica. . •

Vale, adicionalmente, ressaltar que as in-

terpretações evolutivas efetuadas para a área investigada encon-

tram uma série de semelhanças em relação às sínteses geocronolô-

gicas existentes no âmbito do Crãton do São Francisco (JARDIM DE

SA et alii, 1978; INDA e BARBOSA, 1978; CORDANI e IYER, 1979;

BRITO NEVES et alii, 1980; ' MASCARENHAS e SÃ, 1982; MASCARENHAS

et alii, 1984; CORDANI et alii, 1985), o mesmo ocorrendo na es-

cala global, conforme foi apontado em considerações anteriores

acerca da evolução crustal antiga.' Neste esboço tentativo do qua

dro geotectônico pode ser estabelecido para a área investigada

que a partir da "cicatrização" tectônica de fragmentos crustais

gerados em vários eventos, por volta do Arqueano tardio (3,0 -

2,6 b.a.), uma extensa massa de crosta continental foi fiaicamen

te constituída. Posteriormente, no Proterozôico Inferior, um e-

vento geodinâraico maior desenvolveu-se ao longo da extremidade

sul daquele domínio cratonizado, sendo a ele relacionados impor-

tantes processos de acreção de material derivado do manto/crosta

inferior e retrabalhamentos crustais. A supraestrutura equiva-

lente do cinturão móvel constituído seria representada pelos raé-

tassedimentos do Supergrupo Minas, cuja posição atual teria ori-
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gem em deslocamentos horizontais significativos após a deforma-

ção orogenêtica.

. Na parte setentrional do fragmento que vi-

ria a se constituir como uma entidade cratônica prê-brasiliana —

o Crâton do São Francisco — os terrenos metamôrficos de idade ar

queana e proterozõica inferior também possuem grande extensão,

conforme pode ser observado na Figura 5. As diversas idades Rb-

Sr isocrônicas no intervalo temporal 3,1 - 2,6 b.a. atestam a im

portância deste período da região centro-oriental da Bahia com a

produção no final do Arqueano de uma crosta siálica extensa, pro

duto da coalescência dos vários fragmentos crustais gerados em su

cessivos eventos, em conjugação com extensivo episódio de pluto-

nismo granítico (CORDANI et alii, 1985; BRITO NEVES et alü,

1980). Nos ciclos subseqüentes ao Arqueano a. crosta previa-

mente formada influiu de modo decisivo na natureza e evolução ios

processos geodinâmicos, sendo regenerada/retomada e acrescida de

formas distintas. Nesse sentido, o quadro geral de organização

das estruturas do Proterozõico Inferior sugere a existência de

dois cinturões móveis na parte setentrional do Cráton (ver Figu-

ra 5), ambos com boa representação de supracrustais (Jacobina,

Serrinha, Contendas-Mirante), o que habilita uma comparação com o

aqui chamado Cinturão foinei'ro.

De modo geral, estas faixas (em parte ensiã

licas, em parte simãticas) podem ser consideradas como verdadei-

ras zonas de articulação entre os núcleos arqueanos. Em decor-

rência desse desenvolvimento, esforços compressivos sobre estes

núcleos estáveis geraram fraturas profundas por onde ocorreu e-

ventual contribuição magmãtica básica. Contemporaneamente ã evo

lução proterozõica inferior teriam ocorrido soerguimentos expre£

sivos da massa continental já cratonizada expondo, em conseqüên-

cia, terrenos gnáissicos de alto grau, como aqueles tipicamentere

presentados pelo Complexo de Jequié na Bahia (CORDANI e BRITO NE

VES, 1982). £ provável que domínios de composição similar ocorram

também sobre a província arqueana da parte meridional cratônica,
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haja visto as ocorrências verificadas por este autor durante os

trabalhos de campo. '•

Ao término dos processos transamazônicos, a '/

infraestrutura dos cinturões móveis foi exposta ã superfície, ã

maneira das porções arqueanas, configurando a estabilização tec-

tônica regional. Durante o Proterozôico Médio, partes da região

sofreram a sedimentação Espinhaço condicionada a sistema intra-

cratõnico que teve discreta contribuição magmãtica, posteriormen

te submetida a metamorfismo de baixo grau. No Proterozôico Supe

rior, tanto no âmbito do Crâton do São Francisco como nos siste-

mas marginais, as unidades geotectônicas desenvolvidas aparentam

possuir uma origem ensiálica e, provavelmente, não levaram a adi

ções significativas de material ã crosta continental. Como re-

flexo dessa situação tectônica, a cobertura plataformal Bambuf—

sofreu efeitos tectonotermais, como também diversos setores do ,

embasamento da entidade geotectônica.

i

. v •, »•
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APÊNDICE 1 - (continuação)
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( m . a . )

2835*84

28061&9

2726182

2599+80

VO



N°LAB.
(SPR)

5019

5018

6502

6503

6576

657*

6573

6577

6509

6510

6520

6521

6522

6523

6521*

«•953

4952

5152

4992

5000-T

N? DE
CAHPO

VT-26.2

WT-26.1

SB/WT-1A3

SB/WT-1A5

SB/WT-1.10

SB/WT-1.4

SB/tfT-1.1

SB/WT-1A2

SB/V/T-2C

SB/WT-2D

SB/WT-2H

SB/WT-2L

SB/WT-3C

SB/WT-3E

SB/WT-3G

WT-17B1

WT-17B4

WT-17C(r)

WT-17C

V T - 1 7 0 2

MATERIAL

bio-gns c a t a c l .

bio-gns c a t a c l .

hbl-gns ton .

hbl-gns ton .

hbl-gns con.

hbl-gns ton .

hbl-gns ton .

hbl-gns ton .

hbl-gns granod.

hbl-gns granod.

hbl-gns granod.

hbl-gns granod.

gnaisse

gnaisse

gnaisse

bio-gnaisse

bio-gnaisse

bio-hbi-gnaisse

blo-hbl-gnaisse

bio-gnaisse

APÊNDICE 2

Rb
(ppm)

99.8

172.8

126.9

1 0 F T 2 "••

77.7

89.9
1<<5.6

124.5

88.8

124.3

124.9

145.5

77.2

100.6

69.8

97.4

. . 9 5 . 0

111.5

111.5

83.0

- (cont

Sr
(ppm)

130.5

101.8

266.7
547.3

717.6

621.0

714.1

564.9

483.9
181.1

355.3

131.7

168.6

174.2

215.5

187.6

176.8

182.9

182.9

236.9

i nuação)

R b 8 7 / S r 8 6

2.24010.040

5.000±0.100

1.384±0.039
0.563±0.0l6

0.31410.009
0.419*0.012

0.591*0.017
0.639±0.018

0.53210.015

1.002±0.056

1.02210.029

3.239*0.090

1.332*0.037

1.68it0.047

0.940*0.027

1.510*0.030

1.560*0.030

1.770*0.040

1.78O±Q.O4O

1.020*0.020

S r 8 7 / S r 8 6

0.84070x0.00130

0.88930*0.00110

O.755391O.OOO33

0.72313*0.00016

0.7127310.00034

0.7168410.00036

0.72246*0.00010

0.72486*0.00023

0.7318810.00007

0.78719*0.00027

0.75050±0.00019

0.84091*0.00011

0.7626010.00010

0.7653410.00020

O.*73843±O. 00008

0.76530*0.00070

0.7715010.00140

0.76650*0.00100

0.769^0±0.00050

0.74550*0.00130

IDADE*
( m . a . )

2548178

2894i9>

V

\

-v.
9-
O



APÊNDICE 2 - (continuação)

N?LAB.
(SPR)

5003

5014

5017

5016

«•950

5001

5002

5007

4993

5154

5006

5009

4995
5153

4994

í«999
-

-

-

N? DE
CAMPO

WT-17D3
WT-14

VT-15AI

UT-15A2

WT-15B

WT-15C1

WT-15C3

WT-15D2

V/T-18.2

WT-19.Mr)

vr-i9.i
wr-19.2
wr-19.3
WT-19.5(r)

WT-19.5

WT-19.6

AL-1315

AL-1316

AL-1317

AL-1320

MATERIAL

bio-gnaisse

hbl-bio-gnaisse

gnaisse granít.

gnaisse granlt..

gnaisse granTt.

gnaisse granlt.

gnaisse granít.
bio-gns granod.

bio-gnaisse

bio-gns gran ft.

bio-gns gran ft.

bio-gns gran ft.

bio-gns gran ft.

bio-gns gran ft.

bio-gns gran ft.

blo«-gns gran ft.

gnaisse granTt.

gnaisse granft.

gnaisse granTt.

gnaisse granTt.

Rb
(ppm)

73.7
151.5

156.7

"I. 198.8
153-4

187.5

195.7

198.8

127.3

210.6

210.6

211.6

126.2

296.6

296.6

209.9

68.1

25. 4

33.0

33.7

Sr
(ppm)

160.6

168.7

248.9
364.4
236.4
196.9

177.3

452.7

183.8

55.5
55.5
70.0

107.9

88.6 '
88.6
90.8

10.0

32.2

26.1

18.3

Rb87/Sr86

1.33020.030

2.63010.050

1.83010.040

1.59010.030

1.89010.040

2.78010.060

3.22010.060

1.28010.030

2.02010.040

11.54010.220

11.53010.220

9.07010.170

3.45010.070

10.04010.190

10.03010.190

6.88010.130

6.71110.081

0.78210.009

1.25210.015

1.8i8lO.O22

Sr87/Sr86

0.75460t0.00080

3.8i01O±0.O011O

O.7774O1O.OO11O

0.7504010.00120

0.7725010.00070

0.8041010.00060

0.8027010.00090

0.7410010.00060

0.7687010.0D100

1.2189010.00180

1.2166010.00090

1.0834010.00510

0.8945010.00080

1.0728010.00170

1.0703010.00180

0.9884010.00080

0.9404410.00017

0.7336910.00007

0.7520310.00009

0.7702410.00010

IDADE*
(m.a.)

2102175

2428135

1



APÊNDICE 2 - (continuação)

N?LAB.
(SPR)

—

-

-

7*73

7*7*

7*75

7*87
7360

7*71
7*70
7*72
-
-
-
-
7528

7529

7530

7531

7532

N? OE
CAHPO

AL-1322

AL-1323

AL-132*

AP/VT-90

AP/WT-9F

AP/WT-9K

AP/WT-9E

AP/WT-3I

AP/WT-8D

AP/WT-8C

AP/WT-8G

AL-1308

AL-1309

AL-1311

AL-1312

SF/VT-O1A

SF/WT-01G

SF/WT-01C

SF/VT-01F

SF/VT-02B

MATERIAL

gns granrt.

gns granít .

gns granít .

gns granít .

gns gran f t .

gns granft .

gns granít .

gns granít . .-,

gns gran í t . "

gns granít.
gns granít.

grani to

grani to

granito
grani to
aplito

apllto

granodiorito

granodiorito

adamellto

Rb
(ppm)

57.0

*5.6

36.6

-IQ5.9

. 1**.9
1*6.6

115.6

118.3
101.0

107.*
111.0

72.8
22.8

22.2
55.8

263,7

286.7

238.5

265.9

237.9

Sr
(ppm)

7.8
1.8

22 . *

512.2

328.6

*26.5
*06.*
1*70.0

227.5
261.0

276.3
7.8

36.2

*1.2

11.6

61.1

9* .*

116.3

95.8

71.7

R b B 7 / S r U b

7.220*0.087
2*.*50i0.290

1.616*0.019

0.599*0.017
1.28110.036

0.998*0.028

0.825*0.023
0.730*0.021

1.290*0.036

1.196*0.03*

1.171*0.033

9.220*0.110

0.623i0.008

0.5.31*0.007
*.752*0.059

13.029*0.353
. 9.0*5*0,2*9

6.065*0.168

8.230*0.227
9.959*0.272

S r B 7 / S r 8 b

0.92272*0.00013
I.5502510.00020

0.76273*0.00007

0.72597*0.00035

0.7*817*0.00015
0.73820*0.000*0

0.7339**0.00019

0.72816*0.00035
0.7*755*0.00023

0.75013*0.00022

0.750*1*0.000*1

1.031*2*0.00011

0.72523*0.00015

0.72180*0.00013

0.86783*0.00009

1.1**99*0.00025
1.0021**0.00016

0.92919*0.00016

0.95638*0.00016

1.0836**0.00036

I0A0E '
( m . a . )

2092*31

2393t29 !

a

1

2*50*71 ^ ;

j

2373i7* 1 !
2339*67 ;
2276*66 !

2556175
2119*62 v \ i ,

2628*76 ! •

• \



APÊNDICE 2 - (continuação)

N°LAB.
( S P R )

7533

5889
7227

7278

7279

7280

7281

7282

7283

7281»

7*96

7285

7286

7287

7288

7558

7559

7560

7561

7562

N? de
CAMPO

SF/WT-02C

981

AP/VTT-17A

AP/V/T-17B

AP/WT-170

AP/WT-171

AP/WT-18A

AP/V/T-18B

AP/WT-19A

AP/WT-19B

AP/WT-200

AP/WI-21C

AP/WT-21D
AP/WT-21J

AP/VT-21N

SF/tfT-1*B

SF/tfT-1*D

SF/WT-H. 1

SF/VT-1*.3
SF/tfT-1*.6

MATERIAL

api ito
enderbito
hbl-gns granít.

hbl-gns granít.

hbl-gns granít.

hbl-gns granít.

hbl-gns granít.

hbl-gns granit-.

gnaisse granít.

gnaisse granít.

grani to

grani to
grani to

grani to

grani to

gnaisse rõseo

gnaisse róseo
gnaisse cinza

gnaisse cinza

gnaisse cinza

Rb
(ppm)

257.3
6* . *

...105.8

-TO3.9

109.5

117.7

137.1
13*.8

173.6

197.0

232.8

195.5

235.5
17*.6

168.0

102.6

6*.8

6 0 . *

29.1

77.5

Sr
(ppm)

69.0

262.1

175-*»

177-3

159.9

127.2

12*4.9

1 3 2 . *

83.2

67.9
52.1

127.9
136.1

138.0

153.7

383.7

377.9
*57.8

* *5 . *

3*8.6

R b87 / S r86

u.21810.305
0.710+0.020

1.757±O.O*9
1.70610.0*8

i.996±0.056

3.16*±O.O88

3.213±0.090

2.978if.083

6.19* .171

8.656+0.237
13.*85±0.366

*.510±0.125
5.!08±0.1*2
3.71*±0.10*

3.208±0.089
0.776+0.022

0.*97±0.01*

O.382íO.OM

0.18910.005

0.6*5+0.018

S r 8 7 / S r 8 6

1.1O78*±O.00017
0.73220±0.00120
0.77325+0.00011

0.7687*±0.00011

0.78029+0.00033
0.82562±0.00027

0.82235+0.00013

0.81590+0.00007

0.96850+0.00019

1.02076+0.00005

1.1*152+0.00087
0.90616+0.00020

0.91108+0.00018
0.85179+0.00012
0.85195+0.00011

O.73O7*+O.OOO1*

0.72379+0.00011

O.7171*íO.00015
0.71210.0.00010

0.73190+0.000*0

I D A D E '
( m . a . )

2*8*+71

•

2635+85
2526t82

22*3t65

o

i



r V-.

APÊNDICE 2 - (continuação)

N?LAB
(SPR)

7563

756*

-

-

-

-

-

7*76

7*77

7*78

7*79

7*93

7*9*

7*95

75*1

75*2

75*3

75**

75*5

75*6

N? DE
CAHPO

SF/WT-1*.7

SF/WT-1*.9

R658la

R658ic

R658if

R658ig

R658ih

AP/tfT-lOA

AP/WT-10F

AP/VÍT-1OH

AP/WT-1OJ

AP/WT-15A

AP/WT-15C

AP/WT-15G

SF/VT-10.2A

SF/WT-10.2

SF/W-10.3

SF/wr-10.*

SF/WT-1O.2B

SF/WT-1O.2F

MATERIAL

gnaisse cinza

gnaisse cinza

gnaisse granTt.

grani to

bio-gnaisse

grani to

xenóli to

gnaisse granTt.

gnaisse granTt.

gnaisse granTt.

gnaisse granTt.

grani to

grani to

grani to

gnaisse cinza

gnaisse rõseo

gnaisse rõseo

gnaisse róseo

gnaisse cinza

gnaisse cinza

Rb
(ppm)

58.6

3*.O

109.0

157.ÍT
167.0
209.0

92.*

••; 67.1

1*6.1

105.*

231.0

220.8

198.2

96.8
98.*

107.6

1U.9
120.3

122.7

107.8

Sr
(ppm)

*22.2

*18.O

186.0

2*1.0

119.0

178.0

2 1 * . 0

3*6.1

357.5

3*7.5

227.5

202.2

233.5

392.3

68.0

*0.2

57.3
66.3

**.O

113.2

Rb 8 7 /S r 8 6

0.*02+0.011

0.236+0.007

1.71*

1.902

* . 0 7 *

3.*36

1.255

0.562+0.016

I.187+O.O33

0.880+0.025

2.966+0.083

3.187+0.089

2.*7*±0.069

O.716+O;O2O

*,273±0.1l8

7.986+O.O3*

5.870+0.163

5.3*2±0.1*8

8.309+0.228

2.789+0.078

S r 8 7 / S r 8 6

0.71857+0.00023

0.7153910.00013

0.77000

0.77030

0.83320

0.61110

0.75730

0.72565+0.00021

0.7*17710.00008

O.73396iO.OO0i8

0.80093+0.00017

0.7933U0.00013

0.7799710.00052

O.729O8+O.OOOIO

0.91295+0.0003*

1.023*010.00050

0.91*7710.00020

0.8828610.00033

1.0071U0.0006*

0.8269510.00090

IDADE
( m . a . )

i

2182

21*2

1925169

o

• \



F
APÊNDICE 2 - (continuação)

N9LAB
(SPR)

75*7
75*i8

7550

7551

753*1

7535

7536

7537

7538

7539

5891

591 k

5915

5916

5839
58<iO

7565

7566

7567

7568' .

N? DE
CAMPO

SF/WT-10.2H

SF/WT-10.2J

SF/UT-10.3A

SF/VÍT-10.3B

SF/WT-O5A

SF/WT-07B

SF/VT-07F

Cerradinho

SF/V/T-11

SF/VT-11.1

903
LAV-1A

LAV-IB

LAV-IC

LAV-IE

LAV-IF

SF/WT-15B

SF/WT-150

SF/WT-15E

SF/WT-15K

MATERIAL

gnalsse cinza

gnaisse cinza

gnaisse branco

gnaisse branco

granodiorito

grani to

grani to

adamel ito . * * \

adameljto '> \

adamelito

grani to

gnaisse

gnaisse

gnaisse

gnaisse

gnaisse

gnaisse cinza

gnaisse cinza

gnaisse cinza

gnaisse cinza

Rb
(ppm)

96.9
117.0

102.9

~Ji7.2
203.6

* 176.8

160.7

17*1.8

27*».*»

328.1

3*»1.*»

1*>9.6

1*»8.7

106.0

55.5

1*18.7

126.1

1*18.8

139.0

106.6

Sr
(ppm)

75.9

38.8

71.*»

71.3

19*». 5

1*41.7

155.0

182.6

129.9
155.6

238.5

332.*»
d30.6

528.ii

527.5

313.8

350.9

293.8

310.3

*»19.0

Rb87/Sr86

3.766±0.10l*

8.987±0.2*»7
* I . 2 3 7 ± 0 . 1 1 8

5.256±0.1*i6

3.056+0.086

3.6*i6±0.102

3.028±0.085
2.79*i±0.078

6.230+0.173

6.220+0.173
*i.190+0.120

1.310+0.0*10

i.000+0.030

0:580+0.020 •

0.300+0.010

1.38O+O.O*iO

1.0*i3±0.029

1.*i 72+0.0*11

1.30110.037
0.738+0.021

S r 8 7 / S r 8 6

0.90299±0.00051

1.01012+0.00020

0.8678*1+0.0002*»

0.88939+0.00013

0.79635±0.00010

0.80622+0.00027

0.80173+0.00023

0.79520±0.00037

0.90050+0.00030

0.9028*110.00020

0.82870+0.001*»0

0.7*1200+0.00100

0.73250+0.00110

0.72000±0.00090

0.71*120+0.00180

0.73660+0.00080

0.7376510.00017

0.7*«827i0.00031

0.7*1363+0.0002*»

0.72*»07±0.00035

I0A0E*
( m . a . )

207*»i73

1928+66

221*»+77

2239180

2176165

2205±66

20*i8l70

O



APÊNDICE 2 (conc lusão)

N9LAB
(SPR)

7569

7570

7571

7500

7501

750*i

7505

75«t9

2d8i

3950

5887

5886

7506

5890

39*»7

75*0

6116

N? DE
CAMPO

SF/WT-15.2

SF/WT-15.1!

SF/WT-15.1

AP/WT-27C

AP/UT-27K

AP/WT-27F

AP/VÍT-27G

AP/WT-27H

PS-18

PS-16

1067

12<i1B

AP/WT-29B

1299

JC-57

SF/WT-9.1

«77***

Observações:

*

MATERIAL

gnaisse claro

gnaisse claro

gnaisse claro

bio-gns ton.

bio-gns ton.

bio-gns ton.

bio-gns ton,» •

bio-gns ton.»"*-'

gnaisse >>\

grani to

gnaisse

gnaisse

leucogranito

migmatito

gnaisse

gnaisse .

granitóide

(*) Razão In ic ia l = 0.705

(**) Razão Inicial - 0.730

Rb
(ppm)

125.*»

183.6

126.6

7V.-9

95.9

* 67.6

50.0

51.7

3W.3
320.7

166.9

176.8

127.0

192.0

132.9

Sr
(ppm)

222.5

2<i1.t»

181.2

914.1

3<«2.8

650.1

53*».1»

833.6

118.6

89.7

71.9

203.8

79.5

51.7

82.6

XRb
.(***)

R b 8 7 / S r 8 6

1.639+0.01*6

2.212±0.062

2.032±0.057

0.237±0.007

0.811±0.023

0.30U0.009

0.27U0.008

O.18O±O.OO5

A. 390

íí.530

8.71010.2^0

10.660i0.290
6.850+0.190

2.530+0.070 ..

í».680± 0.090

10.990±0.30l>

'•.700+0.130

= 1.lt2E-11/anos

S r 8 7 / S r 8 6

0.751»87±0.00009

0.75735±0.00010

0.75911±0.00009

0.7087110.00057

0.72528+0.00008

0.71226±0.00006

0.710'<7iO.00020

0.7086510.00030

0.87120

0.861*10

0.9625010.00100

1.01810+0.00160

O.9O619±O.OOO13

0.780í»0±0.00120

0.81950+0.00120

0.936i6±0.00025

0.81120+0.00060

I D A D E *
( m . a . )

*

26<i6±83

2*»33i75

2051+60

2038+60

2037±6i

2000+63

133l»+l»6**

1308*35**

1206i'»1**

N'
\ V

k

Datação localizada fora da área estudada * . •

í

-*

•
V

tf

i

•
0 1

- • rJ
(imediações de Nova Rezende)

í



r
.207,

APÊNDICE 3: Dados analíticos Pb-Pb

1

AMOSTRAS

WT

WT

WT

WT

WT

WT

WT

19.1

19.3
19.3
17 B1

17 B4

17 C

17 03

Pb2 0 S /Pb2 0*

29,456+0,029
23,222±0,023

23,632±0,024

!6,t24±0,0l6

16,212±O,Ò16

17,512ÍJO,{018 ,

i6,i»59±0,0i6'

Pb207/Pb20"

17,7^0,018

16,597±0,017

16,67^0,017

15,250±0,015

15.258±0,015

15,^7510,015

15,31210,015

>b208/Pb20<# .

40,682±0,0l»1

A6,795±O,0i»7

40,39310,04o

43,54710,044

43,06610,043

47,02110,047

43,01310,043



COMPLEXO GWfisSICO- MIGMATÍTICO Ro
CM» ««ÓiStiCO» do C«mpo»i(5o lonol'li .
c« , o,»o»odio»'«ieo • gcooíiico'; «i»to»-a

» do ftOlOOfttOmo bOtiCO, fl'O-

• • • •

* * * * •

GRANITO PORTO MCNOES Cronile» / •
«ronodioritot, car cimociofo, g»J mtdio

e • lecelmantt oritntode.

dt "tpidiobo*io" t mtiobetiie COMPLEXO CAMP!
f t • gnoittt», m

onl.bo

iCf il»O», *i»tO». COMPLEXO PlUMMÍ-MtlotòtiCO», «ntloullrobo'iico» k«
«•laliCO» com »pinil«i, mtloehir l t , itobirite*, cremj
l i t»* , iMtovylconico» ácido», tufo* • onnito» pirocio»«!«M

iCO», .KOtOvulCOniCO* tfcitfO»; «« r i .

cotoiloWirito* ntognotilos

"TlCO Cnoiut» «• COmtotifOO tonolitico, «'Onodior'lico « «roniliCO| migmotitot com «ttrttro» di -
• ••oba'tico», it««»>oi*Ot f rongdioriticot Oi» «ronilteo»; m«IObo'»iCO» • m«loult>obrf»ico» (m6) com

; ««libOlilot (oM; IOMCO «*O«il0«: ««loit'loros O «rOMito», Óroo do rockO» aronulftico* (qal)

\z 1
rocito»

OOMINIO CRATÒNICO
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• *

•lob».Io» t C0nglom*'0d04

O» « tilt lot

\|m6

COMPLEXO CNA'lSSlCO- MIGMATI'TICO:RO
cfcot gnóíiticoi «e compotifõo tonoi'ti -
CO, froaodior'lico t groni'tico^ aitlot;
«tigmotites d* pOltOStOmO 6ÔSÍCO, fl'O-
M«iito», «ttobotito» (m6); dio'ito* (p)

• • • •

CRANITO PORTO MEMOES: Cronilo» •
», cor ciniocioro, gr8 mtdio

• locolmtnl* oritmodo.

\Lpew,

Oi^uts dt "Cpidiobosio" • mttoboiito COMPLEX;
CO* • gnor
guorttitcn,
cot (i"6);

. gtoaodo micr iuo», mw»co««lo .quartio sitto».

3», grouvocos.Iililo». doiomiiet. coioitobiriloo mognotiios

pCph

COMPLEXO PlUMHl.Molobòtico», mtfoulirobotiept kg
•NOtilicot com tpinifoi, mtlochorlt, itobiritot, cromj
titO», molovHlCJniCOt ácido», lufo* t ortnitos pirodotiico»

EXO ONAlSSlCO-MIGMATÍTlCO: Gnoiut» dt compoticoo K»«oti*ieo, gronodior'tico o gron'lico; migmotitot com tt l rwrot d i -
poiootsomo» bo'tico» o uitrobo'tico», «Hnonot gronodion'ticot 01» gronitico»; motobo'tico» o mtioulttob^tico» (m6) com

do coioitobirito» o mognoiito»; ontibotitot (ot); lovco groniiot: otiom'forot o gronito*. óroo do rocbo» gronwiftico* (gol)

Oigoot do rocho*

DOMÍNIO CRATÔNICO
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o»

Cob«rh»rot pl«i

Oo

CoborUro» indifcrtnciodo»

CVCNTOS TECTOTERMAIS ACOMPANHAOOS POR REJUVENESCIMENTO ISOTO'PICO

f i t . SANTA HELENA: Si l l i tot , folholltot, mor got, ordtftiot, orojlitot com ««'«ti
*««• • « • «*o»itot • u n i t * «t coicoViot fino*, cimo» o prtto», «o boto o topo.

'M.SCTC LAGOAS: A*do\io« • Mor«ot com lonitt tft coleôrio, coptodo» por eolco'rio-
«)««• « • • O»ltOK>O*o'lilO«, to««)lo««tf Odo poliim'tico botol tm o'rtot rtttri lot.

[A-
OÍ«MO» do "Cpidiobitio" o motobotito

do "Cpidiobotio * o mtiobotiio

•Ccn

OR.CANASTM a<OMO tolcoi<t*O»,
«toVmortt, fililo», m«iobo'»ico
tOMi'llifo», mtromor«ot, «i'»«t» con<ji<
lONMt d* mitlMtt; »«riCi»O-O.wO'li.({
«tu»InttrcolofStt dt bioiito ii»to», m

MMrtit tonglomtfo'lico»

O CO««lomtrodM COMPLEXO GNAÍSSICO- M I G M A T Í T I C O R O
ckot v»ói»»«co» d* compoticSo
to), ffOModior'tico o gront'iieo',

molitot d* poltottomo bót i f« « '« .
•m * *

• • • •

• • » •

/pew,

CRANITO PORTO MENOES; G'OftilOt O
fronodioriiot, COr CiflIO Cloro, 0 ' í «MdiO
pO*rfifO t locolmontt critrtiodo.

Oio.utt do aEpidiobó»ioa • mttobotiio COMPLtX
COt t O'l 9i



C*fcorh»r««

Oo

AHiviftu

lftdif«r«nciO«O»

TCCTOTERMAIS ACOMPANHADOS POR REJUVENESCIMENTO ISOToVlCO

*€»**

IANTA HELENA: $iltito«, ••MtOlfcO*, « M f t i , Vdrftio», ««ojilitos com «'««it
k 4* «•««•••« O • • • • • • «• €•»«•»••» fiHO», <i«IO* • «rttOt, «0 00»« 0 tOOO-

pC»»l

. . W COl«O*riO>
•*»«C0 fe««Ol «m 0%00% r«%trilo*.

«o "C»i«i«»i«io" o moioootito

S E C T I O N 2
y>imti**i.*i . I ' I V H . ,viHjm^n r~ '..rftltfU.'1

•R.CANASTRA: BioMo colcoiitiet, t g
è V » , litílo», mttoko'ticot inirw«i«ot

c*mtMtrcoloçít» dt Oioti»o
m'««i» conolomtro'lico»

i
• • • •

COMPLEXO CNA'iSSICO- MICMATÍTlCOUo
«M» Cj*Ói»tiCOS 4* COmpoticSo lonol'li •
• • , t»«««dio»/l<co • ' *

OHANITO PORTO MCNOES; Cronilo» t
, COf ciniocloro, V$ m«dio

locolm«nl« or<*n«edo.

Oiqu«t dt "tpidiobitio" t mdobotiio COMPLEXO CAMP(
<OI t «neit t t t , m



•
••JpM»t»«O

O3HHQII33
•"»!»*•! 1

O9I0ZOS3H 1O9I0ZO31V4

03lpZ0H3NVi

MOi»dns

0 9 1 p

0103*

1 II l_
e
3

m

o

Ik

o
o
G

5

SVNIN Odr

U0IU3

Z 0 d 3 1 0 tf d

K^;
-£¥?.'+

S E C T I



• * •

CE 4 - MAPA GEOLÓGICO
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CR. PIRACICABA: FilitOt, quOrttitot,

pCmil



X

X

X
X
X
X

Acomomento horizontal

Atitude de foüoçoo

Folioçõo horizontal

Foiioçôo «erticol

Vergêncio

Contato locolizado/aproaimodo

Folho ou fraturo

Folha inverso

Folho de desiocomento horiz.

Alinhamentos estruturais

Eiao de onticünol

Eiao de onticünol com coimento

Eiao de sincünal

Eiao de sinclinol com coimento

X Ei«o de sinformol com coi-
mento

Oiques

Mino ou jozido

Mino obondonodo

Gorimpo

Gorimpo obondonodo

OCOrrênciO minerol Ou rocho

MINERAIS NAO METÁLICOS
on - Amianto
ei - Cionita
cr - Cristal de rocho
gf - Grafita
ff - Fosfato
te - Tolco
e - Coicdrio

BASE GEOLÓGICA: Machodo Fã et alii
Fonseco «t alii (1979), Ouémeneur
(1983), Trouw et alii (1983)

Dtvik /85

ROCHAS
mm-MOf more
af -Anfibolito
gnl - Gronulito

MINERAIS METAllCOS
Pb - Chumbo
Cu - Cobre
cl - Columbito
Cr - Cromo
Sn - Estonho

Fe - Ferro
mt . Mognetito
Mn- Mongonês
Nb - Nio'bio
Ni - Nt'quel
Au - Ouro
to - Tontolita
U -Urânio

(1984), Pereiro et alii (1964)
e Boroud (1983), Ribeiro
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ÚR.PIRAÒlCABA: Fililo», quortiiloi, Oi

CR. ITABIRA: llobir.iü-

pC"i

CR. CARAÇA: OuOrliito», '

O R . W A Q U I N E ' : Quorliito» c c

OR. NOVA LIMA. Mtltu..
titc-4werlioiit«e», <)<<

.
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horizontal

IÚOÇOO

zontol

t iCQl

z odo/ oproxi modo

luro

i

ocomento rtorii.

i cstruturois

clinal

inol com coimento

rol

tol com caimento

Eiao de sinformal com cot-
mento

Oiques

7Ç Mino ou joiido

& Mino abandonado

^Ç Gorimpo

9^ Gorimpo obondonodo

* Ocorrência mineral ou rocho

MINERAIS NÃO METÁLICOS
on - Amianto
Ci - Cionita
cr - Cristal de rocha
gf - Grofita
ff • Fosfato
te - Tolco
c • Coicorio

ROCHAS
mm-Mor more
of -Anfibolito
gnl -Gronulito

MINERAIS META'LICOS
Pb - Chumbo
Cu - Cobre
Cl - Columbito
Cr - Cromo
Sn - Estonho
Fe - Ferro
mt - Magnetito
Mn- Mongonês
Nb - Nio'bio
Ni - Níquel
Au - Ouro
to • Tontolito
U - Urânio

BASEGEOLO'GICA: Mochado FSetalü (1984), Pereiro et ali» (1984)
Fonseco etolü (1979), Oue*meneur e Boroud (1983), Ribeiro
(l983),Trouw tt olii (1983)
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pCmip

fl« PIRACICABA f.l.ío», quOff/ifo*,dol«mi«o«, Ho

pCmil

CR. ITA6IRA: llobirilet, dolomüot •

pCmic

ON. CARAÇA: OuOrtiile», filtie» t cenglr

OR. MAQUINE*: Ouorliite» cem ní»«i» eongl.

ON. NOVA LIMA; Mdowilrebdticet ti.
tit«-«wartio litte», «refíio litre», \

" COMPLEXO
' **r»O»: ool

M u l t l «• t

•
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BCTORMAÇlo REGIONAL E METAMORFISMO DE BAIXO GRAU

INVOLVENOO PARCIALMENTE SUPER IMPÔS ICÍO SOBRE ROCHAS MAIS ANTIGAS

» € •

>•••• c«lcoai»lo%,

or«a», «(««it CO*0.IOIMrÓli<O«

mtrOtiCO*

«r«« micoil»lot
«•••ti* I U I O I ; <tM<«roft-»iQ« «notMtti »ill.«ftn
• »)•«««••»»#» «m pent mi9m«liied«» • cepo» gl-
l'«M*tiC««; UM«t49 4«0f llilO,Ofif«Oolite t mírmj

OH. JOÍO OCL RCV:
« w i e , kit lt ia-i i t i tt c«lt!t«-
rot com itnit» <• coicrffio, mtto*»inito» t

(«m

OM.CAKMANCAS: •i*tif* • • !»• • • f am Hntn 49 met
m»f
Oy

COMPLEXO CAMPOS CCNAIS: Qr««ilôi«t»
«•» « fjMttiuo*, «»lo»»«o% o tiloniloi; micoiitto» •

; tanto* «o motoo««ico« o m«io«tiiro6o'»i-



oMo coicomto», nntofl'o«»ocoi,
, metabolic** inlruin*» («»6|; mf
morgo», «.«ti» cooqiemtroiice» •
• ; MricitO-qiiO'Uitot ploqutOdo»

•, d* fet«tiM «itlot; i"*tor«nilo»

CR. ANORELANUIA: \.ion-«ran f...v»'....». . .
«wttriio •i»<o»; cion-gron-plaq qnaisict; «ill-gran

-•P'og gnoiu«» tm parit migmatiiado» t ccpo» ul-
Irobo'kiCO»; UMt«dtquor l t i to , «nlibolilo I met mo

quO'tlO* ItnltS dl COlCÒriO, D.0l<lO-n»>u» «.u.v..»-
ro* com Icnltt d< calco'rio, mctoiiiitilo* • l i t i lo»;

puret '.cm nixt i l orloclonglomtrolicov

ou gronodo
co*ito.querlii»o»

COMPLEXO CAMPOS GERAIS: Croml«i««» coloelo»ti-
€•» « ««oitstt , «iloaito* «l i lenitet; micoii»»ot •
««•rttito*; ! • • • •» *• malebotico» • m«lo«ltcobo«i-
«%• (•>&)} «Mibolito».

COMPLEXO BARBACENA; Mttolti i iov com poltotsemot bo»ico* • «l»f obo'tieo»;
rocho» gronuli'lieo»; mttobotito»; ii*»o»; rochot gqbro'ieo» «diofifo* (y)

OOMI'NIO OAS FAIXAS MOVEIS MARGINAIS


