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RESUMO 

O Orógeno Araçuaí, situado entre a margem continental brasileira e a borda leste do Cráton do 

São Francisco, é um dos vários orógenos brasiliano-panafricanos gerados durante a aglutinação do 

Gondwana Ocidental. Possui um núcleo constituído por rochas de alto grau metamórfico e um grande 

volume de rochas graníticas, que registram seus estágios evolutivos pré, sin, tardi e pós-colisionais. 

No presente estudo, investigaram-se os atributos petrológicos e estruturais da Suíte G1, 

relacionada ao estágio pré-colisional do Orógeno Araçuaí, na região compreendida entre Governador 

Valadares e Ipanema, MG. Nesta região, encontra-se exposta uma série de corpos plutônicos 

conhecidos na literatura como Derribadinha, São Vítor, Galiléia, Cuieté Velho e Alto Capim. O seu 

estudo visou, em última instância, o entendimento da natureza e paleogeografia do arco magmático do 

Orógeno Araçuaí. 

As rochas da Suíte G1 estudadas constituem três litofácies distintas, quais sejam, fácies 

charnoquito-tonalítica, granodiorítica-tonalítica e granítica. A fácies charnoquito-tonalítica, 

representada pelo Tonalito Derribadinha, ocorre na forma de um corpo alongado de direção N-S na 

extremidade oeste da área. É constituída por rochas de tonalidade cinza-esverdeada e apresenta como 

característica marcante a ocorrência de hiperstênio. A paragênese mineral encontrada sugere condições 

da fácies metamórfica anfibolito alto a granulito. A fácies granodiorítica-tonalítica, constituída pelos 

plútons São Vítor e Galiléia, está exposta nas porções norte, nordeste e leste da área. É constituída por 

rochas de tonalidade cinza claro a escuro e possui como característica marcante a grande quantidade 

de enclaves. As microestruturas observadas, como por exemplo, feldspatos recristalizados, sugerem 

condições da fácies metamórfica anfibolito alto. A fácies granítica, materializada na forma dos plútons 

Cuieté Velho e Alto Capim, ocorre nas regiões central e sudeste da área. É constituída por rochas de 

tonalidade clara com raros enclaves. As microestruturas observadas em quartzo e feldspatos e a 

ocorrência de hornblenda, provavelmente da variedade tschermaquita, sugere condições da fácies 

metamórfica anfibolito médio a alto. 

As características químicas reveladas por análises químicas de elementos maiores, traços e 

terras raras, indicam tratar-se de uma série cálcio-alcalina expandida, metaluminosa a levemente 

peraluminosa, do tipo-I, com marcada assinatura de arco vulcânico pré-colisional, consistentes com o 

já estabelecido para a Suíte G1. Apesar da certa homogeneidade geral, nota-se uma diferenciação 

química entre as litofácies discriminadas, a qual reflete diferentes estágios de cristalização. 

O conjunto das estruturas deformacionais registrado nas rochas da Suíte G1 e encaixantes 

pode ser atribuído a três fases de deformação. A fase D1 é a principal, possui caráter penetrativo, e foi 

responsável pelo desenvolvimento da foliação e lineação de estiramento regionais, por zonas de 

cisalhamento de empurrão a reversas, e por zonas miloníticas discretas. Esta fase resultou de um 

campo compressivo de orientação geral E-W. A fase D2 foi responsável pela reativação das estruturas 

pré-existentes e por nucleação de zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais, na porção leste da 

área. Resultou de um campo compressivo de orientação geral NE-SW. A fase D3, de caráter local, se 

desenvolveu de modo progressivo e foi responsável pela clivagem e lineação de crenulação, 

encontradas principalmente em xistos.  

Os atributos das rochas da Suíte G1 indicam que as fácies discriminadas correspondem a 

diferentes níveis crustais da parte plutônica do arco magmático caracterizado. Elas, associadas a 

dacitos e riolitos do Grupo Rio Doce, compõem o edifífio plutônico-vulcânico do arco magmático do 

Orógeno Araçuaí, formado entre 630 e 585 Ma.    
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ABSTRACT 

The Araçuaí orogen, located between Brazilian Atlantic coast and eastern border of the São 

Francisco craton, is one among many other Brasiliano/Pan-African orogens developed during the 

assembly of West Gondwana. The crystalline core of the orogen is made up of high grade 

metamorphic rocks and large volume of granitoids, which record the pre, syn, late and post-collisional 

evolutionary stages. 

Aiming the characterization of the nature and palaeogeography of the magmatic arc of Araçuaí 

orogen, this study focus the petrology and structure of the G1 pre-collisional Suite in the region 

between Governador Valadares and Ipanema, MG. This region exposes a series of plutons, currently 

referred to as Derribadinha, São Vítor, Galiléia, Cuieté Velho and Alto Capim. 

The studied G1 rocks comprise three distinct lithofacies, namely charnockite-tonalitic, 

granodioritic-tonalitic and granitic. The charnockite-tonalitic facies, represented by Derribadinha 

tonalite, occurs as a NS-elongated pluton in the western edge of the study area. Made up of 

hyperstene-bearing gray-greenish tonalitic rocks, this assemblage exhibits mineral paragenesis 

indicative of high amphibolite to granulite metamorphic facies conditions. The granodioritic-tonalitic 

facies, which includes the São Vítor and Galiléia plutons, is exposed in the northern, northeastern and 

eastern portions of the study area. It contains light to dark gray tonalites and granodiorites, with 

abundant mafic enclaves. The observed microstructures, such as recrystallized feldspars, suggest 

conditions of high amphibolite metamorphic facies. The granitic facies, represented by the Cuieté 

Velho and Alto Capim plutons, occurs in the central and southeastern sectors of the study area. It is 

composed of light gray granites with rare mafic enclaves. The observed microstructures in quartz and 

feldspars and the occurrence of hornblende, possibly tschermackite, indicate metamorphic conditions 

of medium to high amphibolite facies. 

The chemical signature of the G1 Suite, revealed by the analysis of major, trace and RE 

elements points out towards an expanded calc-alkaline, metaluminous to slightly peraluminous, I-type 

assemblage, with typical features of pre-collisional volcanic arc. In spite of certain degree 

homogeneity among the studied rocks, a chemical differentiation is observed between the 

discriminated lithofacies, which correspond to different crystallization stages. 

The set of deformational structures that affected the G1 Suite and older rocks in the study area 

can be attributed to three deformational phases. The main phase, D1, was responsible for the 

development of regional foliation and associated mineral lineation, as well as thrust ductile shear 

zones. This elements result from an overall compressive, E-W oriented stress field. During the second 

phase, D2, preexistent structures were reactivated and dextral strike-slip zones nucleated in the eastern 

portion of the area. This phase was induced by NE-SW orientation compressive stresses. The third 

phase, D3, less expressive and observed mainly in schists, led to the generation of a crenulation 

cleavage and associated lineation.  

The attributes of the G1 Suite indicate that the facies observed reflect distinct crustal levels of 

the plutonic part of the magmatic arc. Together with the volcanic rocks of Rio Doce Group, they form 

the plutonic-volcanic components of magmatic arc of Araçuaí orogen, developed between 630 and 585 

Ma.   
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 – NATUREZA DO ESTUDO REALIZADO 

O Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental é um dos vários orógenos brasiliano-panafricanos 

gerados na aglutinação de massas continentais que culminou na formação do Gondwana Ocidental. 

Este orógeno tem a particularidade de ter sido desenvolvido em um ambiente parcialmente confinado, 

circundado pelos crátons do São Francisco e Congo, em suas porções norte, oeste e leste (Fig. 1.1). Tal 

fato o caracteriza como uma zona orogênica singular, quando comparada aos seus equivalentes de 

várias idades e contextos tectônicos. A abertura do Oceano Atlântico, iniciada no Cretáceo, o dividiu 

em dois segmentos: o Orógeno Araçuaí, porção brasileira, situada entre o Cráton do São Francisco e a 

margem continental (Pedrosa-Soares & Noce 1998, Pedrosa-Soares et al. 1992, 2001, Alkmim et al. 

2006), e a Faixa Oeste Congolesa, localizada entre o Cráton do Congo e a costa oeste africana, em 

Angola e no Gabão (Tack et al. 2001). 

Figura 1.1 – O Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental no cenário do Gondwana Ocidental, reconstruído pela 

justaposição de modelos digitais de terreno da porção leste do Brasil e costa oeste africana. L: Luanda; C: 

Cabinda; S: Salvador. As setas representam vergências (Alkmim et al. 2007). 
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A configuração incomum, em forma de “U” invertido, do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental 

(Pedrosa-Soares et al. 2001, Alkmim et al. 2006), em princípio, sugere condições ensiálicas e muito 

especiais para o seu desenvolvimento. Orógenos não são circundados por áreas cratônicas e nem tão 

pouco exibem vergências centrífugas, como é o caso do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. Porém, os 

estudos realizados nos últimos anos mostram que, embora dotado de uma série de traços muito 

particulares, o sistema orogênico em questão envolve unidades e feições comuns aos orógenos 

colisionais, dentre as quais, as seguintes: i) sucessões sedimentares típicas de margens passivas; ii) 

uma assembléia de rochas ofiolíticas; iii) uma suíte de rochas graníticas associadas à subducção, o que 

implica no desenvolvimento de um arco magmático do tipo andino; iv) assembléias metamórficas e 

zoneamento típicos de domínios colisionais; v) suítes de rochas graníticas derivadas de fusão crustal, 

cujas idades coincidem com as idades do metamorfismo regional sin-deformacional (Nalini Jr. 1997, 

Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al. 2001, Nalini Jr. et al. 2005, 

Alkmim et al. 2006, Pedrosa-Soares et al. 2007, Queiroga et al. 2007, Vieira 2007). 

As rochas graníticas do orógeno, restritas à sua porção brasileira ou Araçuaí e com um volume 

excepcionalmente grande, foram agrupadas em cinco gerações distintas por Pedrosa-Soares & 

Wiedemann-Leonardos (2000). A Suíte G1, a mais antiga, relaciona-se ao estágio pré-colisional e é 

constituída essencialmente por tonalitos, granodioritos e granitos, sendo comum a presença de 

enclaves máficos. As características químicas apontam para uma associação de rochas cálcio-alcalinas, 

metaluminosas a levemente peraluminosas, e, associadas aos dados isotópicos (idades TDM entre 1,2 e 

2,2 Ga, em conjunto com Nd(t) entre -5 e -13), evidenciam uma assinatura híbrida com a contribuição 

de magmas crustais predominantes sobre magmas mantélicos (Nalini Jr. et al. 2005, Pedrosa-Soares et 

al. 2007). O conjunto das informações obtidas para a Suíte G1 revela que esta representa o arco 

magmático de margem continental ativa, cuja evolução se deu entre 630 e 585 Ma (Pedrosa-Soares & 

Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al. 2001, 2008). 

Contudo, apesar do razoável número de dados disponíveis sobre a Suíte G1, muitos detalhes 

importantes a respeito da sua constituição, idades e distribuição espacial não são conhecidos. A 

obtenção destes dados possibilitaria uma caracterização mais completa do arco magmático do Orógeno 

Araçuaí-Congo Ocidental e a confecção de um modelo da paleogeografia pré-colisional, em especial o 

traçado da zona de subducção que o antecedeu. 

O presente estudo enfoca a Suíte Granítica G1, exposta na porção central do orógeno, entre as 

cidades de Governador Valadares e Ipanema, MG. Nele fez-se uso de ferramentas da petrologia, 

geoquímica, geocronologia, geologia estrutural e cartografia geológica, a fim de se contribuir para 

uma melhor caracterização da referida suíte granítica e, consequentemente, das fases iniciais de 

evolução do Orógeno Araçuaí.        

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 67, 112p. 

 

 21 

1.2 – OBJETIVOS 

Visando, então, contribuir para a reconstrução da paleogeografia da fase pré-colisional do 

Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, o presente estudo teve como objetivos específicos os seguintes: 

 caracterização petrológica e geoquímica das diferentes fácies da Suíte G1 e sua cartografia, 

entre Governador Valadares e Ipanema; 

 descrição das estruturas deformacionais que afetam os granitos da Suíte G1 e sua história 

cinemática; 

 caracterização das rochas encaixantes e unidades justapostas às rochas da Suíte G1 e suas 

relações de contato; 

 caracterização isotópica dos componentes da Suíte G1 na região mencionada por meio do 

método Sm-Nd em rocha total. 

 

1.3 – METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Os dados ora disponíveis, discutidos nos capítulos posteriores, mostram que a Suíte G1 tem a 

sua ocorrência limitada a norte, na altura do paralelo 17º 20’ S, nas proximidades da cidade de Teófilo 

Otoni, em Minas Gerais. Desta região, estende-se para sul até a zona de transição com a Faixa Ribeira, 

que se dá na altura do paralelo 21º S (Fig. 1.2).  

Escolheu-se como área de trabalho, a região compreendida entre Governador Valadares e 

Ipanema (Fig. 1.2), em função da qualidade das exposições e da existência de estudos prévios que 

possibilitam uma amarração e um ponto de partida para a cartografia da Suíte G1. O estudo proposto 

foi realizado com base em uma campanha de cartografia geológica, na escala 1:100.000, com 

apresentação na escala de 1:250.000, dos constituintes da Suíte G1 e unidades imediatamente 

adjacentes.  

As diversas etapas cumpridas no curso do presente estudo foram as seguintes: 

1) Levantamento da base de dados disponível, que inclui textos e mapas geológicos, obtidos 

de projetos do Serviço Geológico do Brasil - CPRM, de teses ou dissertações, dentre as quais as de 

Nalini Jr. (1997), Paes (1999), Martins (2000), Vieira (2007) que enfocam aspectos gerais da área 

escolhida para estudo; pesquisa bibliográfica específica que foi realizada de forma sistemática no 

decorrer do trabalho, acerca de granitos sensu lato e granitos relacionados à subducção.  

2) Interpretação de imagens de sensoriamento remoto (Landsat, SRTM) e geofísicas (Carta 

Geológica do Brasil ao Milionésimo – CPRM), que juntamente com os produtos da primeira etapa, 

compuseram a base para planejamento das atividades de campo.  
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Figura 1.2 - Mapa geológico simplificado da porção sul do núcleo cristalino do Orógeno Araçuaí, com destaque 

para a área de estudo. Zonas de cisalhamento: A: Abre Campo; M: Manhuaçu; G: Guaçuí; B: Batatal; V: Vitória; 

P: Paraíba do Sul. Cidades: M: Manhuaçu; V: Vitória; G: Governador Valadares; T: Teófilo Otoni. (Modificado 

de Alkmim et al. 2006). 

 

3) Cartografia sistemática e confecção de perfis transversais e longitudinais em escala 

anteriormente mencionada, descrição das estruturas e amostragem de rochas da Suíte G1, rochas 

encaixantes e associadas. 

4) Investigação petrológica e microestrutural dos componentes da Suíte G1. A análise 

petrológica e microestrutural foi feita em lâminas delgadas, a partir de suas seções XZ, sendo a direção 

X, a direção da lineação de estiramento mineral e a direção Z, a direção de encurtamento máximo, ou 

perpendicular à foliação da rocha.  

5) Análises geoquímicas das rochas graníticas e rocha vulcânica associada, cujo procedimento 

incluiu a coleta das amostras em campo, as quais não deveriam apresentar sinais de alteração, e 
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posteriormente, britagem em fragmentos de aproximadamente 2 cm de diâmetro. Após esse passo, as 

amostras foram enviadas para ACME Analítica Laboratórios LTDA, em Goiânia, e todos os 

procedimentos convencionais de britagem, moagem e secagem foram feitos, antes do reenvio para o 

laboratório ACME no Canadá, onde a análise química de fato foi realizada. Por meio de 

Espectrômetro de Emissão em Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-ES), foram analisados os 

elementos maiores (anexo Ia). Essa análise foi seguida por fusão em metaborato/tetraborato de lítio e 

digestão em ácido nítrico diluído, sendo a perda ao fogo (LOI) determinada pela diferença de peso da 

amostra antes e depois do aquecimento a 1000 
0
C. Os elementos traços (anexo Ib) foram analisados no 

Espectrômetro de Massa em Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS), sendo que os elementos 

terras raras (ETR, anexo Ic) e os elementos refratários passaram por fusão em metaborato/tetraborato 

de lítio, sendo que tal procedimento foi seguido de digestão em ácido nítrico e os metais preciosos e 

base (Au, Ag, As, Bi, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Zn) passaram, ainda, por diluição em água 

régia. O tratamento dos dados foi realizado no programa Aabel
©
, exclusivo para o sistema operacional 

da Apple. 

6) Datação geocronológica a partir de razões Sm-Nd em rocha total, que possibilitaram, 

juntamente com o valor do Nd, saber a proveniência da fonte, a qual, até então, é tida como uma fonte 

híbrida, com participação de material mantélico e crustal (Martins et al. 2004, Nalini Jr. et al. 2005, 

Pedrosa-Soares et al. 2007). Esta análise foi realizada, seguindo o método descrito em Gioia & 

Pimentel (2000), no Laboratório de Geocronologia do Instituto de Geociências da UNB. Cerca de 50 

mg de pó de rocha foram misturados com uma solução de 
149

Sm-
150

Nd e dissolvidos em cápsulas 

Savillex
©
. A extração de Sm-Nd das amostras seguiu a técnica de mudança catiônica convencional, 

usando colunas Teflon. As amostras de Sm-Nd foram carregadas no filamento de evaporação de Re, 

do tipo assembléias de duplos filamentos, e as medidas isotópicas conduzidas no espectrômetro de 

massa multi-coletor Finnigan MAT 262, em modo estático. As razões 
143

Nd/
144

Nd foram normalizadas 

para 
146

Nd/
144

Nd de 0,7219, e o decaimento constante utilizado foi de 6,54 x 10
-12

 a
-1

. Os valores TDM 

foram calculados usando o modelo de DePaolo (1981).     

7) Por fim, fechamento dos mapas e seções confeccionados ao longo do trabalho e preparação 

de publicações e da dissertação. 

 

1.4– LOCALIZAÇÃO DA ÁREA INVESTIGADA 

A região estudada localiza-se no leste do Estado de Minas Gerais, limitada a norte e sul, pelos 

municípios de Governador Valadares e Ipanema, respectivamente. Os principais acessos à área, a 

partir da capital do estado, Belo Horizonte, se dão pelas rodovias BR-381 e BR-116 que interliga os 

estados de Minas Gerais e da Bahia. Outros acessos, conforme figura 1.3, podem ser tomados, sendo 

estes através de rodovias não pavimentadas. 
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Figura 1.3 - Mapa de localização e principais vias de acesso da área em estudo (modificado de IBGE, acesso em 

2009). 



CAPÍTULO 2 

O ORÓGENO ARAÇUAÍ E A SUÍTE PRÉ-COLISIONAL G1 

2.1 – O ORÓGENO ARAÇUAÍ 

O Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, como anteriormente mencionado, é constituído por dois 

sistemas tectônicos neoproterozóicos da América do Sul e da África os quais, originalmente adjacentes 

no Gondwana Ocidental, acham-se hoje separados pelo Atlântico Sul (vide Fig. 1.1). A porção sul-

americana, designada Orógeno Araçuaí, compreende toda a zona orogênica entre o Cráton do São 

Francisco e a margem continental leste brasileira (Pedrosa-Soares et al. 1992, 1998, 2000). A porção 

africana corresponde à chamada Faixa Congo-Ocidental, que margeia o Cráton do Congo pelo oeste e 

se estende pela costa de Angola e do Gabão (Tack et al. 2001). 

Nas seções seguintes, apresenta-se uma síntese sobre a evolução tectônica proposta para o 

Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, na qual se enfatizam a estratigrafia, principais feições estruturais 

e, em destaque, a suíte de rochas graníticas pré-colisionais de sua porção sul-americana, objeto do 

presente estudo. 

 

2.1.1 – Estratigrafia  

Têm-se como principais unidades estratigráficas constituintes do Orógeno Araçuaí (Fig. 2.1): 

- O embasamento, constituído por unidades mais antigas que 1,8 Ga, as quais incluem complexos 

metamórficos, granitóides e terrenos supracrustais do Arqueano e Paleoproterozóico (Alkmim et al. 

2006, Noce et al. 2007). 

- O Supergrupo Espinhaço, constituído por arenitos, rochas vulcânicas ácidas e básicas, 

conglomerados, pelitos e rochas carbonáticas subordinadas. A sucessão Espinhaço compreende uma 

pilha de aproximadamente 6km que teria se depositado em uma bacia desenvolvida durante um evento 

de rifteamento em torno de 1,75Ga (Dussin & Dussin 1995, Brito Neves et al. 1996, Uhlein et al. 

1998, Martins-Neto 2000).  

- O Grupo Macaúbas e unidades correlativas que incluem rochas plutônicas, vulcânicas e 

metassedimentares que representam o rifte e a margem passiva neoproterozóica, precursores do 

Orógeno Araçuaí (Pedrosa-Soares et al. 2001).  

- Rochas graníticas neoproterozóicas a cambrianas agrupadas em cinco suítes G1 a G5, cujas idades 

estão compreendidas no intervalo de 625 a 490 Ma (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000). 

- O Grupo Rio Doce, constituído por rochas metavulcânicas e metassedimentares, cujas idades ficam 

compreendidas no intervalo de 608 a 584 Ma (Noce et al. 2004, Vieira 2007).    
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Figura 2.1 – Coluna estratigráfica esquemática para o Orógeno Araçuaí. 1, conglomerados; 2, arenitos; 3, 

pelitos; 4, diamictitos; 5, formação ferrífera diamictítica; 6, basalto transicional; 7, calcário dolomítico; 8, 

sedimentos exalativos (chert sulfetado, sulfeto maciço, formações ferríferas e outros); 9, rochas máficas (com 

veios de plagiogranito) e ultramáficas oceânicas; 10, wackes e pelitos; 11, rochas piroclásticas e vulcanoclásticas 

dacíticas; 12, seixos e blocos pingados.   (Pedrosa-Soares et al. 2007). 

 

- Os complexos de paragnaisses, cujas idades ficam no intervalo entre 630 e 585 Ma (Noce et al. 

2004). Dentre estes, o Complexo Nova Venécia tem importante papel por representar a parte distal da 

bacia de retro-arco do Orógeno Araçuaí (Noce et al. 2004, Pedrosa-Soares et al. 2006). 

- a Formação Salinas, constituída por metarenitos, metapelitos e metaconglomerados grauvaquianos de 

idade máxima de 588 ± 24 Ma, que representa a assembléia sin-orogênica (flysch) do orógeno (Lima 

et al. 2002, Santos 2007, Pedrosa-Soares et al. 2008, Santos et al. 2009). 
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2.1.1.1 - O Grupo Macaúbas 

O Grupo Macaúbas, que inclui sedimentos glaciais e glacio-marinhos, registra as fases rifte, 

transicional e de margem passiva da evolução da bacia precursora do orógeno. Tem a sua idade 

balizada pelas idades de diques máficos da Suíte Pedro-Lessa de 906 ± 2 Ma (Machado et al. 1989), 

de granitos anorogênicos da Suíte Salto da Divisa de 875 ± 9 Ma (Silva et al. 2002, 2008) e pela idade 

de 740 ± 22 Ma dos calcários da Formação Sete Lagoas (Babinski & Kaufman 2003), a ele sobreposta, 

no interior do Cráton do São Francisco. Além disso, sua idade máxima é 900 ± 21 Ma, indicada por 

datação U-Pb SHRIMP em zircões detríticos extraídos de arenito Duas Barras (Babinsk et al. 2007, 

Pedrosa-Soares et al. 2007). 

A presença de conglomerados, arenitos e pelitos nas formações Duas Barras e Rio Peixe 

Bravo, base do Grupo Macaúbas (Fig. 2.1), evidencia uma evolução fluvial a marinha, pré-glacial 

(Grossi-Sad et al. 1997, Noce et al. 1997, Pedrosa-Soares et al. 2007). Os diamictitos e as formações 

ferríferas diamictíticas do tipo Rapitan, componentes das formações Serra do Catuni e Nova Aurora, 

refletem o desenvolvimento de um ambiente glacial em fase de rifteamento. A presença de basalto 

transicional e calcário dolomítico, componentes da Formação Chapada Acauã, marca uma mudança 

significativa no ambiente deposicional e representa o desenvolvimento da margem passiva proximal e 

de seqüências pós-glaciais (Pedrosa-Soares et al. 2007).  

Seqüências de sedimentos exalativos e lascas de ofiolitos, presentes na Formação Ribeirão da 

Folha, marcam a evolução em margem passiva distal com o desenvolvimento de assoalho oceânico. 

Dados geocronológicos, U-Pb LA-ICPMS, indicam uma idade de geração da crosta oceânica da bacia 

precursora do Orógeno Araçuaí, em torno de 660 ± 29 Ma, obtida em zircão extraídos de veios de 

plagiogranito associado a rochas ofiolíticas (Pedrosa-Soares et al. 2007, Queiroga et al. 2007). 

 

2.1.1.2 - Unidades plutônicas e vulcânicas neoproterozóicas 

Corpos graníticos de cinco gerações distintas, discriminadas por Pedrosa-Soares & 

Wiedemann-Leonardos (2000), registram desde o estágio pré-colisional (Suíte G1) ao estágio de 

colapso gravitacional (Suíte G4 e G5), no intervalo de tempo entre 630 e 490 Ma. Na Tabela 2.1, estão 

resumidas as características mais importantes das suítes graníticas discriminadas pelos autores 

mencionados. 

O magmatismo granítico associado ao processo de desenvolvimento do Orógeno Araçuaí 

inicia-se com a formação de um complexo de subducção e respectivo arco magmático, na margem 

leste da bacia precursora Macaúbas, por volta de 630 Ma. Este estágio está registrado pela Suíte G1, 

pré-colisional, que constitui o objeto do presente estudo (vide seção 2.2). 
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Tabela 2.1 - Suítes graníticas do Orógeno Araçuaí (compilado de Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 

2000, Pedrosa-Soares et al. 2001, Martins et al. 2004, Pedrosa-Soares et al. 2008). 

 

Vieira (2007) e Vieira et al. (2007) descreveram tufos piroclásticos com bombas vulcânicas 

esparsas, de características dacíticas, nas Formações Palmital do Sul e Tumiritinga, unidades do Grupo 

Rio Doce. Estas formações são interpretadas como depósitos de bacias intra-arco e ante-arco, 

preenchidas no estágio tardio de desenvolvimento do arco magmático (Pedrosa-Soares et al. 2007). 

Tais unidades apresentam idade de cristalização de 584 ± 5 Ma, obtida por U-Pb TIMS em zircão, 

extraída de tufo piroclástico da Formação Palmital do Sul. Sotopostas às rochas vulcanoclásticas tem-

se metarenitos e pelitos pertencentes à Formação São Tomé, interpretada por Pedrosa-Soares et al. 

(2007) como uma unidade turbidítica que teria se depositado na parte proximal da bacia de retro-arco. 

Os dados geocrononológicos obtidos em grãos detríticos de zircão pela técnica LA-ICPMS, 

forneceram idade máxima de 594 ± 3 Ma para a sua sedimentação. A parte distal da bacia de retro-

arco é representada por paragnaisses com intercalações de rochas cálcio-silicáticas do Complexo Nova 

Venécia. Zircões detríticos coletados nestas rochas sugerem uma idade máxima de 608 ± 18 Ma para a 

sedimentação dos protólitos do Complexo Nova Venécia (Pedrosa-Soares et al. 2006, 2008). 
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2.1.2 – Arcabouço Estrutural 

Do ponto de vista estrutural, o Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental é dividido em dez 

compartimentos tectônicos (Alkmim et al. 2006, 2007), que são os seguintes (Fig. 2.2): 

- o Cinturão de Cavalgamentos da Serra do Espinhaço Meridional; 

- a Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã; 

- a Zona de Dobramentos de Salinas; 

- o Corredor Transpressivo de Minas Novas; 

- a Saliência do Rio Pardo; 

- o Bloco de Guanhães; 

- a Zona de Cisalhamento Dom Silvério; 

- a Zona de Cisalhamento de Itapebi; 

- o Núcleo Cristalino; 

- a Faixa Oeste-Congolesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Compartimentos tectônicos do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. SE: Cinturão de Cavalgamentos 

da Serra do Espinhaço Meridional; CA: Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã; S: Zona de Dobramentos de 

Salinas; MN: Corredor Transpressivo de Minas Novas; RP: Saliência de Rio Pardo e zona de interação com o 

Aulacógeno do Paramirim; BG: Bloco de Guanhães; DS: Zona de Cisalhamento de Dom Silvério; I: Zona de 

Cisalhamento de Itapebi; NC: Núcleo Cristalino; OC: Faixa Oeste-Congolesa. (Alkmim et al. 2007). 
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 Esta compartimentação foi estabelecida em função da distribuição espacial de seus domínios, 

do comportamento cinemático e da história evolutiva dos elementos tectônicos dominantes (Fig. 2.2). 

Devido ao soerguimento ocorrido no Cretáceo, de maneira geral, as rochas expostas na parte 

sul do Orógeno Araçuaí representam níveis crustais mais profundos que a norte. Portanto, o aumento 

do grau metamórfico do orógeno se dá, tanto de norte para sul, como de oeste para leste (Alkmim et 

al. 2006). 

O Cinturão de Cavalgamentos da Serra do Espinhaço Meridional (SE) localiza-se na borda 

leste do Cráton do São Francisco e tem uma extensão longitudinal de direção N-S, de 

aproximadamente 700 Km. Seus limites se dão, a norte, junto à Saliência do Rio Pardo e ao domínio 

do Aulacógeno do Paramirim e a sul no domínio de exposição leste do Quadrilátero Ferrífero, este 

último marcado por falhas de empurrão (Almeida 1977, Peres et al. 2004). Predominam, neste 

domínio, falhas de empurrão de direção N-S e lineações de estiramento com caimento para E, que 

indicam transporte tectônico dirigido para W. O cinturão estende-se ainda sobre o Cráton do São 

Francisco, onde as deformações são dominantemente superficiais ou epidérmicas (Uhlein et al. 1986, 

Uhlein 1991, Dussin & Dussin 1995, Alkmim et al. 1996, Grossi-Sad et al. 1997). 

A Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã (CA), cujas dimensões são de 50 Km de largura e 

150 Km de comprimento, limita-se a oeste pelo Cinturão da Serra do Espinhaço Meridional, a sul pelo 

Bloco Guanhães, a norte termina de encontro à Saliência do Rio Pardo e perde expressão a leste, em 

direção ao núcleo cristalino do orógeno. Esta estrutura reflete um episódio de deformação de caráter 

distensivo e é interpretada como manifestação do colapso gravitacional do Orógeno Araçuaí (Alkmim 

et al. 2006, 2007, Marshak et al. 2006). 

A Zona de Dobramentos de Salinas (S) tem sua área de ocorrência limitada, a oeste, pela Zona 

de Cisalhamento da Chapada Acauã, a sul, pelo Corredor Transpressivo de Minas Novas e, a leste, por 

plútons da suíte G4. É caracterizada por envolver a Formação Salinas em sistema de dupla vergência. 

No seu interior, as estruturas são vergentes tanto para WNW quanto para ENE (Santos et al. 2009). 

O Corredor Transpressivo de Minas Novas (MN), cujas dimensões são de 30 km de largura 

por 150 km de comprimento, ocorre internamente aos limites da Zona de Cisalhamento da Chapada 

Acauã, e tem sua terminação norte de encontro à Zona de Dobramentos Salinas. Como principal feição 

estrutural deste compartimento tem-se uma zona de cisalhamento dextral de orientação NE-SW 

(Alkmim et al. 2006, 2007). 

A Saliência do Rio Pardo (RP) corresponde à grande curva descrita em mapa pela zona 

externa do orógeno na margem do Cráton São Francisco. No seu interior, as rochas do Grupo 

Macaúbas foram primeiramente transportadas em direção a norte e, posteriormente, experimentaram 

uma compressão lateral E-W (Cruz & Alkmim 2006). 
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O Bloco de Guanhães (BG) representa um grande alto estrutural e expõe o embasamento do 

orógeno. Tem sua terminação sul marcada pela Zona de Cisalhamento de Dom Silvério, a oeste é 

limitado pelo Cinturão de Cisalhamento da Serra do Espinhaço Meridional, a norte pela Zona de 

Cisalhamento da Chapada Acauã e a leste pelo núcleo cristalino do orógeno (Alkmim et al. 2006).  

A Zona de Cisalhamento de Dom Silvério (DS), de caráter dominantemente sinistral, afeta o 

embasamento e as rochas metassedimentares do Grupo Dom Silvério. A sua terminação norte dá-se 

junto à Zona de Cisalhamento de Abre Campo. A oeste, é limitado pelo Cinturão de Cavalgamentos da 

Serra do Espinhaço Meridional (Endo 1997, Peres et al. 2004). 

A Zona de Cisalhamento de Itapebi (I) é uma zona transpressiva dextral, que limita a norte o 

núcleo cristalino do orógeno, e tem sua terminação a oeste de encontro à Saliência do Rio Pardo 

(Alkmim et al. 2007). 

O Núcleo Cristalino (NC) representa o compartimento tectônico de maior área do orógeno. 

Este compartimento é mais conhecido em sua porção meridional, na qual as zonas transcorrentes de 

Abre Campo, Manhuaçu, Guaçuí e Batatal, todas de caráter dextral, exercem importante função 

cinemática (Campos Neto & Figueiredo 1995, Fischel et al. 1998, Cunningham et al. 1996, 1998, 

Brueckner et al. 2000). 

A Faixa Oeste-Congolesa (OC) representa a contraparte africana do Orógeno Araçuaí-Congo 

Ocidental. Tem uma extensão de 1200 km e é um típico cinturão de cavalgamentos e dobramentos, 

cujas estruturas dominantes mostram vergência dirigida para o Cráton do Congo, que a limita a leste 

(Tack et al. 2001, Alkmim et al. 2006, 2007). 

 

2.1.3 – Evolução Tectônica 

As características do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, o distingue dos demais orógenos 

colisionais conhecidos, principalmente pelo fato de estar quase que totalmente limitado por zonas 

cratônicas (Alkmim et al. 2006). Para sua evolução, Alkmim et al. (2003, 2006, 2007) propuseram um 

modelo cinemático designado de “tectônica quebra-nozes”, que parte dos seguintes pontos 

fundamentais: 

- O Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental formou-se a partir do fechamento da Bacia Macaúbas 

que, desenvolvida, provavelmente, por volta de 900 Ma (Alkmim et al. 2006, Pedrosa-Soares et al. 

2007), tinha a particularidade de ser semelhante ao atual Mar Vermelho, ou seja, apenas parcialmente 

oceânica e circundada pelos domínios continentais da península São Francisco e continente do Congo 

(Fig. 2.3a). 
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Figura 2.3 – Evolução tectônica do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. a) A Bacia Macaúbas, em mapa e seções 

esquemáticas: setor ensiálico (AA’), setor oceânico (BB’); b) Fase de convergência inicial das margens da Bacia 

Macaúbas: seção ensiálica (AA’), setor oceânico (BB’), que ilustra a instalação do arco magmático na margem 

leste, agora convertida em placa superior; c) Figura esquemática dos estágios colisional e do colapso 

gravitacional, após escape lateral da porção sul do orógeno, por volta de 500 Ma. Adaptado de Alkmim et al. 

(2007). 

 

- O fechamento da bacia precursora Macaúbas seria induzido à distância, por colisões nas 

quais se envolveu a placa São Francisco-Congo, dada a sua configuração peculiar e extensão reduzida 

do segmento oceânico. 

- Do ponto de vista cinemático, a convergência das duas margens da bacia precursora e 

conseqüente formação do orógeno, se daria por uma rotação anti-horária da Península São Francisco 

contra o continente do Congo, de maneira comparável ao funcionamento de um quebra-nozes. 

- O início de operação do quebra nozes teria se dado por volta de 630 Ma (Fig. 2.3b), uma vez 

que os granitos pré-colisionais mais antigos relacionados à subducção, até agora registrados no 

orógeno, foram datados em 625 Ma (Paes 1999, Pedrosa-Soares et al. 2001). 

- A fase colisional principal deve ter acontecido entre 585 e 560 Ma, que é o intervalo de 

idades correspondentes ao metamorfismo regional e à granitogênese de natureza sin-colisional 

(Pedrosa-Soares et al. 2001), conforme figura 2.3c. 
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Neste contexto, a partir das colisões nas quais se envolveu e do fechamento da bacia 

Macaúbas, a placa São Francisco-Congo ficou circundada por faixas nas quais as rochas estão 

fortemente deformadas. 

 

2.2 – A SUITE G1 E SUAS CARACTERÍSTICAS 

A Suíte G1 compreende corpos predominantemente tonalíticos a granodioríticos, os quais 

ocorrem em uma faixa que se estende, aproximadamente, entre Juiz de Fora e Teófilo Otoni, em 

Minas Gerais. A direção desta faixa é N-S e suas dimensões são de cerca de 55 km de largura por 340 

km de comprimento (Fig. 2.4).  

A Suíte G1, intrusiva nas rochas do Grupo Rio Doce, é de natureza cálcio-alcalina, 

metaluminosa a levemente peraluminosa e, é relacionada à subducção (Wiedemann 1993, Pedrosa-

Soares et al. 2001, Nalini Jr. et al. 2005). Portanto, deve marcar, com sua distribuição espacial e 

temporal, a paleogeografia, a polaridade e a duração da convergência das placas que interagiram para 

formar o Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental (Alkmim et al. 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Mapa Geológico do Orógeno Araçuaí (Pedrosa-Soares et al. 2007), onde está individualizada a 

faixa de ocorrência dos granitos da Suíte G1. A linha contínua demarca a área de estudo e a linha tracejada se 

refere à área ampliada na figura 2.5. 
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Vários são os dados geocronológicos disponíveis para a Suíte G1, cujos corpos componentes 

recebem nomes locais. As suas características, idades e respectivas localizações são mostradas na 

tabela 2.2 e figura 2.5. A idade mais antiga registrada foi obtida por Paes (1999) e corresponde à idade 

de cristalização Pb-Pb de 625 ± 11 Ma de zircão extraído de um tonalito gnaissificado, nos arredores 

do município de Alvarenga (MG). A idade mais nova registrada foi obtida por Noce et al. (2000) e 

corresponde à idade de cristalização Pb-Pb de 574 ± 2 Ma de zircão extraído de um granodiorito, nos 

arredores do município de Campanário. 

Tabela 2.2 – Corpos componentes da Suíte G1. Compilado a partir de Nalini Jr. (1997), Paes (1999), Noce et al. 

(2000), Figueiredo (2009), Novo (2009) e Petitgirard et al. (2009). 

 

Figura 2.5 – Detalhe da região delimitada na figura 2.4 que mostra a distribuição espacial dos plútons 

componentes da Suíte G1. As siglas se referem a: BM - Batólito de Muriaé, SD – Suíte Divino, CB – Corpo 

Chapada do Bueno, SG – Suíte Galiléia, D – Corpo Derribadinha, B – Plúton Brasilândia, G – Plúton Guarataia 

e SV – Plúton São Vítor. A linha contínua corresponde à área de estudo. 
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2.2.1 – Feições Estruturais 

Trabalhos que tratam das estruturas deformacionais presentes nos corpos graníticos 

componentes da Suíte G1 são escassos. Estudos locais, tais como, Nalini Jr. (1997), Paes (1999), 

Figueiredo (2009) e Novo (2009) reportam uma foliação marcada por lamelas de biotita orientadas. A 

direção preferencial da foliação é N-S, com pequenas variações para NW, e mergulho para E, com 

dispersões para NE e SW, principalmente na altura do paralelo 21
0
, sob influência da Faixa Ribeira 

(Figueiredo 2009, Novo 2009). A lineação mineral predominante tem caimento para E, o que 

evidencia um transporte tectônico para oeste. Os referidos autores descrevem ainda zonas miloníticas 

discretas, cujos indicadores cinemáticos indicam movimentação dextral. Tais zonas possuem 

orientação preferencial N-S e NNE-SSW e apresentam mergulho de moderado a alto. Associam-se 

ainda às zonas miloníticas, lineações de estiramento mineral com caimento de baixo a médio, 

preferencialmente, para N, com dispersões para S, NE ou SW (Nalini Jr. 1997, Figueiredo 2009 e 

Novo 2009).   

 Estudos recentes realizados por Vauchez et al. (2007), Egydio-Silva et al. (2007) e Petitgirard 

et al. (2009) nos plútons São Vítor, Galiléia e Derribadinha, nos arredores de Governador Valadares, 

caracterizam a foliação e a lineação presentes nestes plútons, como desenvolvidas durante o fluxo 

magmático. Segundo estes autores, os resultados obtidos através da Anisotropia de Susceptibilidade 

Magnética (ASM) suportam tal interpretação, visto a grande similaridade entre a orientação da trama 

magnética e a da trama interpretada como magmática. Segundo os autores mencionados, em campo, a 

foliação magmática seria caracterizada pela orientação de cristais de biotita, hornblenda e feldspato. A 

direção da foliação seria N-S e mergulho para E, em variados ângulos. Os dados obtidos pela 

anisotropia magnética indicaram mesma orientação. Além disso, a orientação da lineação mineral 

obtida pelas medidas de ASM mostra que esta possui direção predominante E-W. 

A interpretação de Egydio-Silva et al. (2007), Vauchez et al. (2007) e Petitgirard et al. (2009) 

de que a foliação e a lineação, observadas nos corpos G1 seriam essencialmente resultantes ao fluxo 

magmático, difere bastante da interpretação de Nalini Jr. (1997), Paes (1999), Figueiredo (2009), 

Gonçalves et al. (2009) e Novo (2009). Para estes autores, a foliação e a lineação principais teriam se 

desenvolvido no estado sólido e, portanto, corresponderiam a estruturas deformacionais, embora, 

localmente, se refiram a estruturas de fluxo magmático.  

Nas seções seguintes serão apresentadas feições petrográficas, macro e microestruturais, bem 

como características químicas das rochas que compõem a Suíte G1, expostas na porção central do 

Núcleo Cristalino do Orógeno Araçuaí. Feições das rochas encaixantes e das suítes G2 e G5 serão 

também discutidas. 
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CAPÍTULO 3 

GEOLOGIA DA REGIÃO COMPREENDIDA ENTRE GOVERNADOR 

VALADARES E IPANEMA, MG 

3.1 – INTRODUÇÃO 

 Como anteriormente mencionado, a região compreendida entre Governador Valadares e 

Ipanema, em Minas Gerais, está inserida no compartimento central ou núcleo cristalino do Orógeno 

Araçuaí (Alkmim et al. 2007) (Fig. 3.1). Nele, rochas provavelmente pertencentes à Suíte G1 

apresentam-se com todas as suas características, possuem grande expressão em área e fazem contato 

de natureza variada com rochas do embasamento, da cobertura e de corpos graníticos mais jovens. Por 

esta razão, a região mencionada foi escolhida para o presente estudo. 

O primeiro trabalho realizado nos corpos graníticos componentes da Suíte G1 foi o de Barbosa 

et al. (1964), na região de Galiléia. Estes autores denominaram os corpos que ali ocorrem de Tonalito 

Galiléia. Posteriormente, nesta mesma região, seguiu-se o trabalho de Fontes et al. (1978) que 

propuseram uma correlação do Tonalito Galiléia com o Complexo granitóide da Associação 

Barbacena-Paraíba do Sul e, por isso, o posicionaram no Pré-Cambriano indiferenciado. Mais tarde, 

Silva et al. (1987) denominaram o Tonalito Galiléia como Suíte Intrusiva Galiléia, que passou a ser 

chamada somente de Suíte Galiléia, com idade de 594 ± 6 Ma (U-Pb em zircão), por Nalini Jr. (1997). 

Nalini Jr. (1997) caracterizou na região mencionada duas suítes graníticas distintas. A Suíte 

Galiléia (G1), pré-colisional, melaluminosa a levemente peraluminosa, do tipo-I e a Suíte Urucum 

(G2), sin-colisional, peraluminosa, do tipo-S. Ambas intrusivas nas rochas metassedimentares da 

Formação São Tomé-Grupo Rio Doce e do Grupo Crenaque e também nas rochas do embasamento, 

complexos Piedade e Pocrane.  

Outros trabalhos sobre os corpos componentes da Suíte G1 na região foram realizados por 

Paes (1999), na região de Alvarenga, o qual caracterizou corpos da Suíte Galiléia e tonalito 

gnaissificado denominado de Plúton Chapada do Bueno, com idade de 625 ± 11 Ma (Pb-Pb por 

evaporação), a qual até o momento, baliza o início do plutonismo pré-colisional (Suíte G1) do 

Orógeno Araçuaí. Recentemente, Vauchez et al. (2007), Egydio-Silva et al. (2007) e Petitgirard et al. 

(2009), realizaram, localmente, trabalhos de Anisotropia de Susceptibilidade Magnética nos corpos 

São Vítor, Galiléia e Derribadinha, este último datado em 580 ± 8 Ma (U-Pb LA-ICP-MS em zircão). 

Tais autores tiveram como objetivo caracterizar a relação entre magmatismo e o padrão de deformação 

regional reconhecido na área.  

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM, através do Projeto Leste de 2001, que envolveu 

mapeamento na escala 1:100.000, caracterizou os complexos metamórficos Mantiqueira, Juiz de fora e  
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Figura 3.1 – Localização da área, polígono em vermelho, no contexto geológico do Orógeno Araçuaí 

(modificado de Pedrosa-Soares et al. 2007). 

 

Pocrane, bem como a seqüência meta-vulcano-sedimentar do Grupo Rio Doce e diversos corpos 

graníticos, nas quadrículas de Marilac, Governador Valadares, Itabirinha de Mantena, Dom Cavati, 

Itanhomi, Conselheiro Pena, Caratinga, Ipanema e Baixo Guandu, nas quais se insere a área de estudo. 

Esse projeto compila dados de trabalhos locais mais antigos e a partir de seus resultados outros 

trabalhos se seguiram, dentre eles Silva et al. (2002), Peres et al. (2004), Noce et al. (2007) e Vieira 

(2007), que tratam de aspectos gerais das unidades acima citadas. 

Dentre estes, o trabalho de Vieira (2007) merece destaque, uma vez que este autor caracterizou 

pela primeira vez a ocorrência de rochas vulcânicas no Grupo Rio Doce, que antes deste estudo era 

considerado como uma unidade exclusivamente sedimentar. Portanto, o referido autor inclui o Grupo 

Rio Doce como parte da seção supracrustal, vulcano-sedimentar, do arco magmático do Orógeno 

Araçuaí, e como representante das bacias diretamente associadas ao arco.  
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Nas seções seguintes, descrevem-se a estratigrafia e o acervo estrutural das unidades 

encaixantes e mais jovens que a Suíte G1 na região aqui enfocada. Nos capítulos 4 e 5 são discutidos 

em maior detalhe os atributos dos granitóides da Suíte G1. 

 

3.2 – ESTRATIGRAFIA 

 As unidades litoestratigráficas que ocorrem na região compreendida entre Governador 

Valadares e Ipanema são as seguintes (Fig. 3.2):  

 - O embasamento, que é representado pelos complexos Mantiqueira e Juiz Fora; 

 - O Complexo Pocrane; 

 - A Suíte G1, objeto do presente estudo (vide Caps. 4 e 5); 

- O Grupo Rio Doce, que representa a unidade de cobertura crono-correlata à Suíte G1;  

- A Suíte G2, que marca o magmatismo sin-colisional do Orógeno Araçuaí; 

 - A Suíte G5, que assinala o evento de magmatismo granítico mais jovem do orógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Coluna litoestratigráfica proposta para a região entre Governador Valadares e Ipanema (MG). 

Compilada a partir de Nalini Jr. (1997), Paes (1999), Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000), Silva et 

al. (2002), Noce et al. (2007), Vieira (2007), Pedrosa-Soares et al. (2008) e Petitgirard et al. (2009). 
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3.2.1 – O embasamento 

O embasamento regional do Orógeno Araçuaí é constituído por unidades mais antigas que 1,8 

Ga (Alkmim et al. 2006, Noce et al. 2007). Na área de estudo, os complexos metamórficos 

Mantiqueira e Juiz de Fora constituem o substrato do orógeno.  

O Complexo Mantiqueira ocorre em uma faixa alongada na direção NE na porção NW da área 

(vide Fig. 3.3 e anexo II) onde faz contato por zonas de cisalhamento de empurrão com o Complexo 

Juiz de Fora e os Granitos G1, a leste, e com os xistos da Formação São Tomé, a oeste (vide perfil 1, 

item 3.3). Além disso, é cortado a NE pelo acidente geográfico do Ibituruna, que representa a Suíte G5 

na área. 

Nesta região, o Complexo Mantiqueira é constituído essencialmente por seu litotipo 

característico: ortognaisses bandados de granulação fina a média, protomiloníticos a miloníticos de 

tonalidade cinza. O bandamento é definido pela alternância entre bandas leucocráticas e 

melanocráticas de espessura centimétrica a métrica (Fig. 3.4). As bandas leucocráticas são quartzo-

feldspáticas e as bandas melanocráticas são constituídas, predominantemente, por cristais de biotita e 

anfibólio, os quais marcam a foliação, paralela ao bandamento. Em relação ao grau de metamorfismo, 

os minerais presentes não nos permitem uma segura estimativa, entretanto, as microestruturas, como 

por exemplo, a comum ocorrência de ribbons de quartzo e feldspatos recristalizados, sugerem que os 

ortognaisses do Complexo Mantiqueira foram deformados e recristalizados sob condições da fácies 

metamórfica anfibolito, corroborando os trabalhos de Jordt-Evangelista & Muller (1986), Brandalise 

(1991), Figueiredo & Teixeira (1996) e Peres et al. (2004). 

Vários foram os trabalhos realizados nos locais de ocorrência do Complexo Mantiqueira após 

a definição da Série Mantiqueira por Barbosa (1954). Uma síntese atual da evolução dos 

conhecimentos a respeito desta unidade pode ser encontrada em Heilbron et al. (2003). Idades U-Pb 

SHRIMP para a cristalização de ortognaisses Mantiqueira presentes no complexo estão entre 2180 e 

2041 Ma (Silva et al. 2002, Noce et al. 2007). A ambiência genética do Complexo Mantiqueira seria o 

de um arco magmático continental (Figueiredo & Teixeira 1996, Fischel et al. 1998, Duarte et al. 

2004, Noce et al. 2007). 

O Complexo Juiz de Fora ocorre na forma de um corpo alongado, de direção N-S, na 

extremidade W da área. O contato se faz por zona de cisalhamento de empurrão com o Complexo 

Mantiqueira, a norte, e por zona de cisalhamento reversa a transcorrente dextral com os Granitos G1, a 

leste (Fig. 3.3, anexo II e item 3.3). É constituído por ortognaisses e gnaisses charnoquitícos.  
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Figura 3.3 – Mapa geológico reduzido da região entre Governador Valadares e Ipanema (MG), confeccionado a 

partir de trabalhos de campo e de Nalini Jr. (1997), Paes (1999), Serviço Geológico do Brasil – CPRM, Projeto 

Leste (2001) e Vieira (2007). 
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Figura 3.4 – Ortognaisse bandado, litotipo predominante do Complexo Mantiqueira, próximo ao limite entre os 

municípios de Governador Valadares e Alpercata. A linha pontilhada marca a foliação//bandamento (Ponto 280, 

Anexo III). 

 

Os ortognaisses e gnaisses charnoquíticos possuem granulação fina a grossa e tonalidade cinza 

a esverdeada. A alternância, milimétrica a métrica, entre bandas leucocráticas e melanocráticas 

marcam o bandamento, melhor visualizado nos ortognaisses (Fig. 3.5a-b). As bandas leucocráticas são 

quartzo-feldspáticas e as melanocráticas são constituídas por hiperstênio, hornblenda e biotita, como 

minerais essenciais. A hornblenda e a biotita podem ocorrer como produtos da transformação do 

hiperstênio (Fig. 3.6a). A biotita, normalmente, possui tonalidade avermelhada, rica em titânio, 

confirmada pela comum associação com titanita (Fig. 3.6b). Quartzo e feldspatos completam a 

mineralogia essencial dos ortognaisses e gnaisses charnoquíticos presentes no Complexo Juiz de Fora. 

 

Figura 3.5 – Litotipos predominantes no Complexo Juiz de Fora. a) Rocha charnoquítica de tonalidade cinza a 

levemente esverdeada (Ponto 209, Anexo III); b) Ortognaisse com a alternância entre bandas leucocráticas e 

melanocráticas (Ponto 268, Anexo III). 
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Figura 3.6 – Feições microscópicas presentes nas rochas do Complexo Juiz de Fora. a) Ortopiroxênio (Opx) 

com bordas transformadas em hornblenda (Hbl) e biotita (Bt) (Ponto 226, Anexo III); b) Auréola de titanita (Ttn) 

junto a mineral opaco (Opc) (Ponto 269, Anexo III).  

 

A paragênese mineral quartzo ± plagioclásio ± k-feldspato ± hiperstênio associada às 

microestruturas encontradas, principalmente, em quartzo e feldspatos, estes últimos, por vezes, anti-

pertíticos, indica que o Complexo Juiz de Fora atingiu condições da fácies metamórfica granulito. A 

transformação do piroxênio para hornblenda e/ou biotita, uralitização, indica retrometamorfismo em 

condições da fácies metamórfica anfibolito.  

O termo Complexo Juiz de Fora foi originalmente empregado para se referir a uma extensa 

faixa, de direção NE-SW, de rochas granulíticas expostas no limite entre os estados de Minas Gerais e 

Rio de Janeiro (Ebert 1955, 1957 e Rosier 1957). Uma síntese atual sobre a evolução dos 

conhecimentos a respeito desta unidade é encontrada no trabalho de Heibron et al. (2003). Idades U-

Pb encontradas nos ortognaisses do Complexo Juiz de Fora estão no intervalo entre 2134 e 2084 Ma 

(Machado et al. 1996, Heilbron et al. 2001, Noce et al. 2007).  

As características químicas dos gnaisses que constituem o Complexo Juiz de Fora indicam que 

esta unidade representa uma suíte cálcio-alcalina (Figueiredo & Teixeira 1996, Duarte et al. 1997, 

Fischel et al. 1998). A paragênese da fácies granulito com retrometamorfismo em condições da fácies 

anfibolito está de acordo com os dados existentes na literatura (Duarte et al. 1997, Duarte & Heilbron 

1999). Segundo os autores mencionados, o evento responsável pela formação da paragênese mineral 

diagnóstica da fácies granulito é de idade Paleoproterozóica, portanto anterior à formação da foliação 

regional, relacionada à Orogenia Brasiliana (Noce et al. 2007).  

 

3.2.2 – O Complexo Pocrane 

O Complexo Pocrane ocupa uma grande área, na porção centro-sul da região investigada, 

embora também possua exposições no setor centro-leste. Nos locais onde o contato com as unidades 

adjacentes foi observado, se apresenta de natureza tectônica. O contato se faz por zona de 



Gonçalves L. E. da S. Características Gerais e História Deformacional da Suíte Granítica G1, entre ..... 

 

 44 

cisalhamento de empurrão com os Granitos G1, a oeste, e por zona transcorrente dextral com os xistos 

da Formação Palmital do Sul, a leste (Fig. 3.3, anexo II e item 3.3). É constituído por gnaisses, orto e 

paraderivados, rochas metassedimentares e ultramáficas metamorfisadas.  

O gnaisse ortoderivado possui tonalidade cinza e é formado pela alternância, centimétrica a 

métrica, entre bandas leucocráticas e bandas melanocráticas. As bandas leucocráticas são quartzo-

feldspáticas e as melanocráticas são compostas por hornblenda e biotita, que definem o bandamento da 

rocha. Como minerais acessórios, são encontrados zircão, apatita, titanita, allanita, epidoto s.s., opacos 

e, ocasionalmente, granada. A sua granulação varia de fina a média.  

No gnaisse paraderivado, as bandas claras são quartzo-feldspáticas e as bandas melanocráticas 

ricas em hornblenda, biotita e granada (Fig. 3.7c). A granulação da porção quartzo-feldspática varia de 

média a grossa, enquanto a banda melanocrática apresenta granulação fina. Porções intensamente 

deformadas são observadas no paragnaisse (Fig. 3.7a). Anfibolito de granulação fina é observado 

localmente (Fig. 3.7b). De acordo com trabalhos de Silva et al. (1987), as condições do metamorfismo 

atuante correspondem à fácies anfibolito. Porém, Angeli (1988) sugere até mesmo condições da fácies 

metamórfica granulito, em função da associação entre espinélio verde, olivina, orto e clinopiroxênio, 

encontrada em meta-piroxenitos.  

As interpretações relativas ao posicionamento estratigráfico do Complexo Pocrane causam 

controvérsias. É tido como representante do embasamento do Orógeno Araçuaí por Tuller (2001) e 

Silva et al. (2002). No entanto, suas características diferem das apresentadas pelos complexos 

Mantiqueira e Juiz de Fora, tanto em relação aos aspectos de campo quanto aos dados 

geocronológicos. Os dados geocronológicos obtidos por Silva et al. (2002), em lente de anfibolito 

encaixado em ortognaisse de composição tonalítica, próximo à localidade de Bananal, mostram que a 

sua cristalização ocorreu em 1560 ± 14 Ma e que foi afetado por metamorfismo em 602 ± 14 Ma, 

durante a Orogênese Brasiliana. Uma idade de 2715 ± 15 Ma obtida por Silva et al. (2002) foi 

interpretada como de um núcleo herdado em zircão do anfibolito, incorporado ao ortognaisse. Noce et 

al. (2007) sugerem, a partir de dados de campo, que a maior parte da área atribuída ao Complexo 

Pocrane representaria, na verdade, uma seqüência supracrustal do Orógeno Araçuaí, embora restos do 

embasamento possam estar presentes. 

 

3.2.3 – Cobertura Neoproterozóica – Grupo Rio Doce 

 A cobertura Neoproterozóica, na área de estudo, é constituída por uma seqüência meta-

vulcano-sedimentar que compõe o Grupo Rio Doce. Da base para o topo, é composta pelas formações 

Tumiritinga, São Tomé, Palmital do Sul e João Pinto (Fig. 3.2) (Vieira 2007). 
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Figura 3.7 – Litotipos presentes no Complexo Pocrane. a) Dobra isoclinal em paragnaisse (Ponto 13, Anexo 

III); b) Sill de anfibolito encaixado em paragnaisse (Ponto 13, Anexo III); c) Banda melanocrática rica em 

hornblenda (Hbl), biotita (Bt) e granada (Gr) em paragnaisse (Ponto 13, Anexo III). 

 

 A Formação Tumiritinga ocorre na porção centro-norte da área (Fig. 3.3 e anexo II). Foi 

observado, em campo, o seu contato oeste com o granitóide São Vítor-G1, interpretado como de 

caráter tectônico, por zona de cisalhamento de empurrão (vide item 3.3). A Formação Tumiritinga é 

constituída, essencialmente, por quartzo-biotita xisto, localmente com agregados quartzo-feldspáticos 

(Fig. 3.8). Lentes de rochas cálcio-silicáticas, de granulação média a grossa, são encontradas. 

Hornblenda, diopsídio, plagioclásio e quartzo compõem a mineralogia essencial das rochas cálcio-

silicáticas, que apresentam ainda titanita, epidoto, opacos, zircão e carbonatos como minerais 

acessórios. Além dos xistos e das rochas cálcio-silicáticas, Vieira (2007) descreveu, pela primeira vez, 

a ocorrência de rocha meta-vulcanoclástica de composição dacítica, cuja idade de cristalização de 585 

± 4 Ma remete à atividade vulcânica explosiva neste período. As condições de metamorfismo 

alcançadas pelas rochas desta formação são atribuídas à fácies anfibolito baixo por Vieira (2007). 
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Figura 3.8 – Quartzo-biotita xisto, litotipo predominante da Formação Tumiritinga-Grupo Rio Doce. O 

agregado quartzo-feldspático, possui assimetria que indica movimento de topo para oeste (Ponto 29, Anexo III). 

 

A Formação São Tomé ocorre, predominantemente, na porção NE da área, embora possa ser 

observada também a NW (Fig. 3.3 e anexo II). Não foi observado, em campo, o contato com as 

unidades adjacentes, embora seja caracterizado como de caráter tectônico, onde se faz por zona de 

cisalhamento de empurrão com o Complexo Mantiqueira, na porção NW (Ribeiro 2001). A Formação 

São Tomé é constituída, predominantemente, por quartzo-biotita xisto com granada (Fig. 3.9a). É 

comum a intrusão de pegmatóides nos xistos (Fig. 3.9b). Vieira (2007) obteve, em grãos detríticos de 

zircão, extraídos de metarenito grauvaquiano encontrados nesta formação, a idade máxima de 594 ± 3 

Ma, além de grãos com idades compreendidas entre 2050 e 2200 Ma. Estas idades foram interpretadas 

pelo autor como a idade máxima de sedimentação da Formação São Tomé e de uma fonte de 

contribuição do embasamento paleoproterozóico, respectivamente. As condições de metamorfismo 

pela qual passaram estas rochas são atribuídas à fácies anfibolito médio por Vieira (2007). 

A Formação Palmital do Sul ocorre na porção sudeste da área (Fig. 3.3 e anexo II). Em campo, 

não foram observadas as relações de contato com as unidades adjacentes. Entretanto, Vieira (1993, 

2007) caracteriza este contato como de caráter tectônico, marcado principalmente por zonas de 

cisalhamento transcorrentes dextrais com o Complexo Pocrane e os Granitos G1, a leste e a NE (vide 

item 3.3, a seguir).  

A Formação Palmital do Sul é constituída por xistos, gnaisses e rochas meta-vulcânicas. Os 

gnaisses, normalmente, encontram-se muito intemperizados. Localmente, são observadas porções 

miloníticas e migmatíticas (Fig. 3.10a-b). Às margens do Rio Manhuaçu, próximo à localidade de 

Santana, foram encontradas rochas de tonalidade cinza claro a esbranquiçadas (Fig. 3.10c). Estas 

rochas, de provável origem vulcânica, apresentam uma incipiente foliação marcada por cristais 

avermelhados de biotita, sendo que, moscovita ocorre subordinadamente. A granulação é predominan- 
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Figura 3.9 – Formação São Tomé: a) Quartzo-biotita xisto com porfiroblasto de granada (Ponto 2, Anexo III); 

b) Intrusão de pegmatóide em xisto (Ponto 293, Anexo III).  

 

temente fina e agregados policristalinos quartzo-feldspáticos de granulação média, pouco deformados, 

podem ser observados (Fig. 3.10d-f). Extinção ondulante e junções tríplices são feições comuns aos 

grãos de quartzo (Fig. 3.10e). Tem-se, ainda, porfiroclastos de microclina (Fig. 3.10f). A variedade 

mais clara (Fig. 3.10c) corresponde a uma rocha meta-vulcânica de composição riolítica, enquanto a 

de tonalidade mais escura foi caracterizada, por Vieira (2007), como tufo piroclástico de composição 

dacítica. Este tufo dacítico com idade de 584 ± 5 Ma é interpretado como registro da edificação final 

do arco magmático do Orógeno Araçuaí (Vieira 2007). As condições metamórficas registradas por 

estas rochas são compatíveis com as da fácies anfibolito baixo a médio (Paes 1999, Vieira 2007). 

A Formação João Pinto ocorre nas porções central e leste da área (Fig. 3.3 e anexo II). A 

morfologia predominante são corpos lenticulares. Em campo, o contato com as unidades adjacentes 

encontra-se encoberto, sendo assim, inferido em mapa. Entretanto, nas proximidades do município de 

Alvarenga foi caracterizado como de caráter tectônico, assinalado por falha de empurrão por Paes 

(1999). A Formação João Pinto é constituída, essencialmente, por quartzito, que localmente exibe 

filmes de óxidos de ferro e cristais pretos de turmalina, série Dravita-Schorlita (Fig. 3.11a-b). 

 

3.2.4 – A Suíte G2 

 A Suíte G2 encontra-se amplamente distribuída na área de estudo (Fig. 3.3 e anexo II). Nomes 

locais como Urucum, Palmital, José Rodrigues, Pau-de-Óleo, Bom Jesus do Galho, Santo Antônio e 

Santa Maria do Baixio representam componentes desta suíte.  

A Suíte G2 é constituída, essencialmente, por granada-silimanita granito e granito a duas 

micas. Estas rochas possuem tonalidade cinza clara e granulação fina a grossa (Fig. 3.12a). 

Localmente, são encontradas porções miloníticas, migmatíticas e veios leucocráticos. Porfiroblastos de 
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Figura 3.10 – Litotipos presentes na Formação Palmital do Sul-Grupo Rio Doce. a) Feição milonítica, 

localmente encontrada em gnaisse (Ponto 131, Anexo III); b) Aspecto migmatítico em gnaisse (Ponto 131, 

Anexo III); c) Detalhe de porções fitadas, quartzo-feldspáticas (Ponto 27, Anexo III); d) Agregado policristalino 

embedido em matriz quartzo-feldspática de granulação fina (Ponto 27, Anexo III); e) Junções tríplices em 

agregado de quartzo (Ponto 27, Anexo III); f) Porfiroclasto de microclina, cujas bordas estão recristalizadas 

(Ponto 27, Anexo III). 

 

granada, milimétricos a centimétricos, são muito comuns, normalmente com inclusões de biotita, 

quartzo e feldspatos (Fig. 3.12b-c). A foliação é marcada por cristais avermelhados de biotita, 

subédricos a euédricos, sendo que moscovita e silimanita ocorrem de modo subordinado (Fig. 3.12d-

e). As microestruturas observadas, como extinção ondulante, lamelas de deformação, subgrãos e novos  
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Figura 3.11 – Formação João Pinto: a) Quartzito com filmes de óxido de ferro (Ponto 121, Anexo III); b) 

Quartzito com cristais de turmalina, série Dravita-Schorlita (Ponto 121, Anexo III).  

 

grãos em quartzo (Fig. 3.12f-g), bem como, extinção ondulante, novos grãos e maclas mecânicas em 

feldspatos (Fig. 3.12h), associada à ocorrência local de anti-pertita (Fig. 3.12i) e porções 

migmatizadas, sugerem condições de estabilidade da fácies anfibolito alto a granulito para essas 

rochas.  

Em campo, não foi observada a relação de contato desta suíte com as unidades adjacentes, 

sendo inferido em mapa (Fig. 3.3 e anexo II). Entretanto, Nalini Jr et al. (2008) o caracteriza como de 

caráter tectônico, onde se faz por zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais no setor NE da região 

estudada. 

A Suíte G2, relacionada ao estágio sin-colisional, apresenta idades entre 582 e 560 Ma, e tem 

sua geração relacionada ao estágio de deformação/metamorfismo principal do Orógeno Araçuaí 

(Nalini Jr 1997, Silva et al. 2002, Pedrosa-Soares et al. 2006, 2008).  

 

3.2.5 – A Suíte G5 

A Suíte G5 encontra-se representada, na porção NW da área de estudo, pelo maciço do 

Ibituruna (Fig. 3.3 e anexo II). O Morro do Ibituruna é constituído, essencialmente, por quartzo sienito 

e é interpretado como um sill que, segundo estudos baseados em Anisotropia de Susceptibilidade 

Magnética (AMS - Petitgirard et al. 2009), teria se alojado nas rochas adjacentes durante a deformação 

regional e se deformado antes de sua completa solidificação. A trama magnética, considerada como 

representante de uma trama magmática, suportaria esta interpretação. Entretanto, valores muito altos 

de AMS sugerem uma origem tectônica em contraposição a uma origem puramente magmática para a 

trama. Além disso, dados geocronológicos mostram que o maciço teria se alojado aproximadamente 

30 Ma após o pico da deformação regional (Petitgirard et al. 2009). Portanto, as características exibi- 
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Figura 3.12 – Suíte G2: a) Granitóide de tonalidade cinza de granulação média a grossa; b) Granada 

centimétrica, detalhe da região demarcada na figura a (Ponto 90, Anexo III); c) Granada-silimanita granito de 

tonalidade clara (Ponto 69, Anexo III); d) Cristais de biotita (Bt) e moscovita (Ms) definindo a foliação da rocha. 

Detalhe, em luz analisada, na extremidade inferior direita (Ponto 55, Anexo III); e) Silimanita (Sil) associada à 

biotita (Bt) marcam a foliação da rocha, tem-se ainda granada (Gr) com inclusões de biotita e feldspato, detalhe 

em luz analisada, na extremidade inferior direita (Ponto 69, Anexo III); f) Subgrãos em quartzo, evidência de 

recristalização dinâmica (Ponto 85, Anexo III); g) Bandas de deformação e novos grãos na borda de grão de 

quartzo (Ponto 69, Anexo III); h) Extinção ondulante, maclas descontínuas e ocorrência de novos grãos em 

feldspato deformado (Ponto 69, Anexo III); i) Anti-pertita em plagioclásio (Ponto 245, Anexo III). 

 

das pelo maciço Ibituruna, recentemente datado entre 530 e 535 Ma (Petitgirard et al. 2009), não são, 

até o momento, completamente explicadas.  

 A Suíte G5, pós-colisional, é relacionada ao colapso gravitacional do referido Orógeno por 

Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000), Pedrosa-Soares et al. (2001), Marshak et al. (2006).  

 

3.3 – ARCABOUÇO ESTRUTURAL 

O arcabouço estrutural regional é composto por grandes zonas de cisalhamento de empurrão e 

reversas, zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais, zonas miloníticas e várias estruturas de 

pequena escala, todas elas associadas a transporte tectônico dirigido, preferencialmente, para oeste. Na 

altura do meridiano 41
0
30’, verifica-se, entretanto, uma mudança no sentido de transporte associado às 
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estruturas, que passa a ser dirigido para leste. As zonas de cisalhamento de empurrão e reversas 

ocorrem na porção ocidental da área, com orientação preferencial N-S, com leves inflexões para NNE-

SSW e NNW-SSE. Nas porções central e oriental predominam grandes zonas de cisalhamento 

transcorrentes dextrais, de orientação N-S e NW-SE. Às zonas de cisalhamento se associam zonas 

miloníticas e, na altura do meridiano 41
0
30’, com a mudança de vergência, tornam-se de alto ângulo 

(vide Fig. 3.3, Fig. 3.13 e Fig. 3.14). 

 

Figura 3.13 – Mapa litoestrutural com os estereogramas de atitudes da foliação regional (S1) e da lineação de 

estiramento mineral (L1) a ela associada. a) no Complexo Juiz de Fora; b) nas suítes graníticas; c) no Complexo 

Pocrane; d-e) no Grupo Rio Doce. A linha pontilhada refere-se ao limite aproximado da região onde ocorre a 

mudança da vergência tectônica. (referências – vide legenda da figura 3.3).  
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Figura 3.14 – Seções litoestratigráficas de detalhe, 

realizadas na região estudada. Os estereogramas 

referem-se a foliação regional (S1) e lineação de 

estiramento (L1) geradas durante a fase deformacio- 

nal D1. A localização das seções AA’ e BB’ deve ser 

visualizada na figura 3.3 e anexo II.  
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Figura 3.14 (continuação) – Seções litoestruturais de 

detalhe. Os estereogramas referem-se à foliação regi- 

onal (S1) e a lineação de estiramento mineral (L1) ge- 

radas durante a fase deformacional D1. A localização 

das seções EE’ e FF’ deve ser visualizada na figura 

3.3 e no anexo II.  
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                                                                                  Figura 3.14 (continuação) – Seções litoestruturais de detalhe. 

                                                                                  Os estereogramas referem-se à foliação regional e a lineação 

                                                                                  de estiramento regional, geradas durante a fase deformacional 

                                                                                  D1. A localização das seções GG’ e HH’H’’ deve ser visuali- 

                                                                                  zada na figura 3.3 e no anexo II. 
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O conjunto das estruturas deformacionais registrado na região investigada pode ser atribuído a 

três fases de deformação D1, D2 e D3, descritas em detalhe a seguir.  

 

3.3.1 Elementos da fase de deformação D1 

A primeira fase deformacional D1 é a principal, possui caráter penetrativo e foi responsável 

pela estruturação geral do setor aqui enfocado do Orógeno Araçuaí. Resulta de um campo 

compressivo de orientação geral E-W e tem como elementos estruturais principais a foliação regional 

(S1), com atitude preferencial 098/44 e a lineação de estiramento mineral (L1), com caimento 

preferencial para E, impressas em todos os litotipos presentes na região (Fig. 3.13, Fig. 3.14 e 3.15a-

b). Além destas feições, a fase D1 foi responsável pelo desenvolvimento de zonas de cisalhamento de 

empurrão e reversas da porção ocidental da área (Fig. 3.3 e anexo II), e por zonas miloníticas 

discretas, desenvolvidas principalmente no contato entre as unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 - a) Estereograma da foliação (S1) para os litotipos encontrados na área investigada. b) 

Estereograma da lineação de estiramento mineral (L1), associada à foliação (S1). A área hachurada, no 

estereograma das lineações, indica a atitude da lineação mineral (L2), gerada durante a fase deformacional D2. 

  

A fase D1 é materializada nas rochas do Complexo Juiz de Fora pela foliação (S1) paralela ao 

bandamento composicional dos ortognaisses e pela lineação de estiramento mineral (L1) exibida pelos 

mesmos. A atitude preferencial da foliação é 085/64 (Fig. 3.13a), embora mergulhos de mais baixo 

ângulo também sejam observados (Fig. 3.14 - Perfil 2). A lineação de estiramento mineral, marcada 

principalmente por biotita e/ou hornblenda, possui caimento preferencial para SE (Fig. 3.13a). Além 

disso, em resposta a esta fase, nas porções norte e oeste, o contato com o Complexo Mantiqueira se faz 

por zona de cisalhamento de empurrão (Fig. 3.14 - Perfil 2), que representa a terminação nordeste da 

Zona de Cisalhamento de Abre-Campo (Peres et al. 2004). Em lâmina, os litotipos desta unidade 

apresentam grãos de quartzo com extinção ondulante, lamelas de deformação, subgrãos, por vezes em 

padrão chessboard, novos grãos e limites curvos, serrilhados (Fig. 3.16a-f). Além disso, extinção on- 
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Figura 3.16 – Feições de deformação cristal-plástica em agregado de quartzo, presentes nas rochas do 

Complexo Juiz de Fora. a) Lamelas de deformação (Ponto 268, Anexo III); b) Início do desenvolvimento de 

subgrãos (Ponto 269, Anexo III); c-d) Subgrãos em padrão chessboard (Pontos 18 e 269, Anexo III); e) Grãos 

recristalizados, novos grãos (Ponto 268, Anexo III); f) Limites curvos, serrilhados (Ponto 269, Anexo III).  

 

dulante, maclas mecânicas e grãos recristalizados são feições comuns aos feldspatos (Fig. 3.17a-f). 

Superfícies dobradas e aspecto milonítico, localmente, são encontrados (Fig. 3.18). 
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Figura 3.17 – Feições de deformação cristal-plástica em feldspato, presentes nas rochas do Complexo Juiz de 

Fora. a) Extinção ondulante e macla levemente curva (Ponto 226, Anexo III); b) Maclas polissintéticas fazendo 

90
0
 entre si (Ponto 226, Anexo III); c) Macla mecânica em plagioclásio (Ponto 18, Anexo III); d-e) Grãos 

recristalizados, novos grãos (Pontos 268 e 18, Anexo III); f) Grão anti-pertítico de plagioclágio (Ponto 18, 

Anexo III). 

 

Figura 3.18 - Milonito desenvolvido em zona de cisalhamento da fase D1, com porfiroclastos quartzo-

feldspáticos simétricos, ponto 268 - Anexo III, encontrado no Complexo Juiz de Fora.   
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Nas rochas do Complexo Pocrane a fase de deformação D1 se manifesta como uma foliação 

(S1) penetrativa, com atitude preferencial de 095/34 (Fig. 3.13c), embora mergulhos ligeiramente 

superiores ou inferiores sejam observados (Fig. 3.14 - Perfis 4, 5, 6, 7 e 8). Associa-se a esta foliação, 

lineação de estiramento mineral (L1) definida por hornblenda e/ou biotita, que é, preferencialmente, 

downdip (Fig. 3.13c). Em sua extremidade oeste, em resposta à fase D1, o contato com o granitóide 

Derribadinha é definido por zona de cisalhamento de empurrão ou reversa (Fig. 3.14 - Perfis 4, 5, 6, 7 

e 8). Superfícies dobradas e aspecto migmatítico, localmente, são encontrados (Fig. 3.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 – Ortognaisse presente no Complexo Pocrane. Em detalhe, porção leucocrática, quartzo-feldspática, 

intensamente deformada, na qual, localmente, se observam indicadores cinemáticos que indicam transporte de 

topo para oeste. Ponto 177 – Anexo III, pedreira de Ipanema, simbolizado pela letra a no perfil 8 na figura 3.14. 

 

Na Suíte G2, a fase D1 se manifesta pelo desenvolvimento da foliação regional (S1), 

materializada pela orientação preferencial de biotita, bem como de moscovita e silimanita. Além disso, 

as feições de recristalização observadas em quartzo e feldspatos devem ter sido geradas em resposta a 

esta fase (vide Fig. 3.12). 

Um aspecto estrutural geral de destaque na região é a mudança no sentido do mergulho da 

foliação (S1) e do caimento da lineação de estiramento mineral (L1), próximo ao meridiano 41
0
30’ 

(Fig. 3.3, Fig. 3.13 - linha tracejada, e anexo II). A oeste deste meridiano, a foliação e a lineação têm 

mergulho e caimento preferencial para leste (Fig. 3.13d-e), o que indica transporte tectônico para 

oeste, rumo ao Cráton do São Francisco. Entretanto, a leste do mesmo meridiano, há uma mudança e o 

transporte tectônico se dá para leste (Fig. 3.20), rumo ao Cráton do Congo, fato que corrobora os 

dados obtidos por Vieira (2007). A mudança da vergência tectônica ocorre de forma abrupta e é carac- 
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Figura 3.20 – Xisto pertencente à Formação São Tomé. Tem-se estrutura S-C cuja cinemática indica transporte 

de topo para NE. Ponto L002 assinalado pela letra c no perfil 2, provavelmente sob região de influência da Zona 

de Cisalhamento Conselheiro Pena – Resplendor. 

 

terizada por zonas de cisalhamento transcorrentes desenvolvidas em granitóides (Fig. 3.14 - Perfis 2, 3 

e 6), sendo mais claramente observada nos xistos do Grupo Rio Doce (Fig. 3.13e). Embora Vieira 

(2007) assinale a ocorrência da mudança de vergência entre os municípios de Teófilo Otoni (a norte) e 

Ipanema (a sul), localmente, esta não foi caracterizada, como pode ser observado nos perfis 4, 7 e 8 e 

também na figura 3.3 e no anexo II. 

 

3.3.2 Elementos da fase de deformação D2 

A segunda fase deformacional D2 foi responsável pela nucleação de grandes zonas de 

cisalhamento transcorrentes dextrais, de direções N-S e NW-SE, localizadas na porção centro-leste da 

região. A estas, se associa lineação de estiramento mineral (L2) oblíqua a direcional com caimento, 

preferencial, para N (Fig. 3.15b, área hachurada). Além disso, esta fase foi responsável pela reativação 

das estruturas pré-existentes. 

A reativação transcorrente dextral e a nucleação de novas estruturas de orientação NS com 

mesma movimentação implicam em uma mudança no campo de tensões atuantes durante a fase D2. 
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Para compatibilidade com as estruturas observadas, a tensão principal máxima teria que se posicionar 

em NE-SW e não mais em E-W, como no caso da fase D1. 

A manifestação desta fase é observada no contato leste do Complexo Pocrane com os xistos da 

Formação Palmital do Sul e com os Granitos G1. Tal contato é marcado, essencialmente, por uma 

zona de cisalhamento transcorrente dextral (Fig. 3.14 - Perfis 5, 6, 7 e 8), embora falha reversa marque 

o contato de um corpo ultramáfico metamorfisado com os granitóides Cuieté Velho (Suíte G1), 

próximo ao município homônimo (Fig. 3.14 - Perfil 4).  

A fase D2 foi responsável, ainda, pela reativação das zonas de cisalhamento de empurrão a 

reversas da porção ocidental, nucleadas durante D1. Tais zonas experimentaram uma compressão de 

NE para SW, e foram rotacionadas para a posição sub-vertical. Tal reativação pode ser observada no 

contato entre o Complexo Juiz de Fora e os granitóides Derribadinha (Suíte G1). Este contato é 

marcado por zona de cisalhamento de empurrão ou reversa formada durante a fase D1, em sua parte 

norte (Fig. 3.14 – Perfis 2 e 3), que adquire, em sua parte sul, mais alto ângulo e movimentação 

direcional. Os movimentos transcorrentes são marcados pelo posicionamento oblíquo da lineação de 

estiramento mineral (L2), caracterizando uma zona de cisalhamento reversa dextral (Fig. 3.14 – Perfis 

4, 5, 6, 7, 8 e Fig. 3.21). Tais aspectos cinemáticos foram descritos em detalhe por Silva et al. (2009) 

quando do estudo do setor norte da Zona de Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 – Milonito desenvolvido durante a fase deformacional D2, que marca o contato entre o Complexo 

Juiz de Fora e os granitóides Derribadinha (Suíte G1). Os porfiroclastos rotacionados de feldspatos indicam 

cinemática dextral. A localização desta feição é simbolizada no perfil 6 pela letra a.  
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3.3.3 Elementos da fase de deformação D3 

A fase deformacional D3, tardia, possui caráter local e é menos expressiva se comparada às 

fases anteriores. A principal estrutura observada é uma clivagem de crenulação (S3), visualizada 

localmente nos xistos do Grupo Rio Doce (Fig. 3.22) cuja orientação preferencial é 240/10. Entretanto, 

Nalini Jr. (1997) e Nalini Jr. et al. (2008) associam a esta fase deformacional, falhas normais e 

boudins, embora tais estruturas não tenham sido observadas ao longo das seções regionais realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 – Clivagem de crenulação (S3=240/10) desenvolvida em xisto da Formação São Tomé durante a 

fase deformacional D3. Ponto L293 – Anexo III, próximo à linha férrea Vitória – Minas.    

 

Em suma, o arcabouço estrutural regional, se desenvolveu, essencialmente, durante a primeira 

fase deformacional que teve lugar durante o estágio de deformação regional, cuja idade é estimada 

para o intervalo de 585 e 560 Ma (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et 

al. 2001, Silva et al. 2005, Alkmim et al. 2006). Posteriormente, de modo progressivo, ocorreu uma 

rotação na direção da tensão principal máxima (σ1) da direção E-W para a posição NE-SW. Esta 

mudança foi responsável pela reativação das estruturas pré-existentes, bem como pela nucleação das 

grandes zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais, o que teria ocorrido durante a fase 

deformacional D2.  

Segundo o modelo da “tectônica quebra-nozes”, proposto por Alkmim et al. (2003, 2006, 

2007), esta mudança no campo de tensões deve refletir a rotação anti-horária da Península São 

Francisco contra o continente do Congo durante o fechamento da bacia Macaúbas, precursora do 

Orógeno Araçuaí. Tais zonas transcorrentes devem representar o estágio final de colisão, quando se 

atingiu a máxima proximidade entre a Península São Francisco e o continente do Congo, o que levou a 
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um escape de massa para sul, possivelmente entre 560 e 535 Ma (Alkmim et al. 2006). Por fim, em 

um estágio tardio, progressivo às deformações D1 e D2, teve lugar a fase deformacional D3, 

responsável pela geração da clivagem e lineação de crenulação (S3 e L3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

ASPECTOS PETROLÓGICOS E GEOQUÍMICOS DA SUÍTE G1 

4.1 – INTRODUÇÃO 

 A Suíte G1 é formada por corpos localmente conhecidos como Derribadinha, Galiléia, São 

Vítor, Alto Capim e Cuieté Velho, os quais perfazem aproximadamente 60% da área de estudo. 

 A Suíte G1 possui características químicas, geocronológicas, petrológicas que, em escala 

regional, permitem distingui-la com certa facilidade das demais unidades graníticas do Orógeno 

Araçuaí (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al. 2008). Quando 

investigada em maior detalhe, revela uma grande variedade de litotipos. Para maior facilidade de 

descrição e delimitação faz-se aqui a sua subdivisão em litofácies, de maneira análoga ao 

procedimento de Nalini Jr. (1997) e Nalini Jr. et al. (2000), quando do estudo da Suíte Urucum, hoje 

entendida como representante local da Suíte G2. Assim, foram discriminadas na área de estudos três 

unidades faciológicas, designadas por fácies charnoquito-tonalítica, granodiorítica-tonalítica e 

granítica (Fig. 4.1), cujas características serão apresentadas a seguir. Ressalta-se que, o termo 

charnoquito é aqui empregado para rochas de composição granítica, sensu lato, tendo como mineral 

máfico característico o hiperstênio (Fettes & Desmons 2007). 

 

4.2 – LITOFÁCIES DA SUÍTE G1 

 4.2.1 – Fácies charnoquito-tonalítica 

 A fácies charnoquito-tonalítica ocorre na forma de um corpo alongado de direção N-S, na 

extremidade oeste da área e é representada pelo Tonalito Derribadinha, tal como caracterizado por 

Féboli (1997) (Fig. 4.1). A oeste, o contato com o Complexo Juiz de Fora, se faz por zona de 

cisalhamento de empurrão que adquire mais alto ângulo e configura uma zona de cisalhamento 

oblíqua, reversa dextral em direção a sul (vide item 3.3) (Fig. 3.3, Fig. 3.14 e anexo II). A leste, com o 

Complexo Pocrane, o contato se dá por zona de cisalhamento de empurrão, que localmente, também 

exibe movimentação dextral (vide item 3.3).  

Esta fácies é constituída por rochas de tonalidade cinza-esverdeada e granulação fina a média, 

majoritariamente (Fig. 4.2a-b). A textura é isotrópica, embora incipiente foliação seja observada 

localmente, marcada por cristais de hornblenda e/ou biotita (Fig. 4.2c). Os cristais de biotita são 

normalmente euédricos, castanho-avermelhados e produto de transformação da hornblenda (Fig. 4.2d-

e). A hornblenda é normalmente anédrica, por vezes marcando a foliação da rocha ou mesmo sem 

orientação preferencial, além de ocorrer também como porfiroblastos poiquiloblásticos. Em algumas  
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Figura 4.1 – Mapa geológico da região compreendida entre Governador Valadares e Ipanema, MG, enfatizando 

a distribuição das litofácies da Suíte G1.  
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Figura 4.2 – Aspectos macro e microscópicos da fácies charnoquito-tonalítica. a) Charnoquito de tonalidade 

cinza esverdeada (Ponto 247, Anexo III); b) Paisagem de hogbacks em plútons da fácies charnoquito-tonalítica, 

próximo ao município de Inhapim, avistado a sul do ponto 242-Anexo III. Simbolizado pela letra b no perfil 6, 

item 3.3; c) Biotita (Bt) e hornblenda (Hbl) marcando incipiente foliação (Ponto 17, Anexo III); d) Hornblenda 

(Hbl) parcialmente transformada em biotita (Bt) (Ponto 20, Anexo III); e) Mineral opaco (Opc) com auréola de 

titanita (Ttn) (Ponto 17, Anexo III); f) Hornblenda (Hbl) formada por retrometamorfismo de ortopiroxênio (Opx) 

(detalhe, em luz analisada, no canto superior direito) (Ponto 246, Anexo III). 

 

amostras, foram observados cristais de hiperstênio, os quais estão parcialmente transformados em 

hornblenda e/ou biotita (Fig. 4.2f). 

A composição mineralógica essencial dos granitóides desta fácies é dada por: hiperstênio ± 

clinopiroxênio, hornblenda, biotita, plagioclásio, quartzo e microclina. Como minerais acessórios são 

encontrados titanita, apatita, zircão, allanita, opacos e granada. Clinozoisita é o mineral produto de 

alteração mais comum, embora moscovita e clorita ocorram de modo subordinado. São observados 

enclaves melanocráticos e veios leucocráticos tardios, milimétricos a centimétricos, principalmente 

nas rochas de tonalidade cinza. A mineralogia encontrada, aliada às feições microestruturais 

observadas em quartzo e feldspatos (vide capítulo 5), sugerem condições de estabilidade da fácies 

metamórfica anfibolito alto a granulito.  

Recentemente, Petitgirard et al. (2009) obtiveram uma idade de 580 ± 8 Ma (U-Pb, LA-ICP-

MS) em um tonalito próximo ao Morro do Ibituruna, a qual indica a idade de cristalização desta fácies. 

 

4.2.2 – Fácies granodiorítica-tonalítica 

A fácies granodiorítica-tonalítica ocorre, predominantemente, nas porções norte, nordeste e 

leste da região investigada e é representada, essencialmente, pelos plútons Galiléia e São Vítor, 

caracterizados, respectivamente, por Barbosa et al. (1964) e Féboli (1997) (Fig. 3.3, Fig. 4.1 e anexo 
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II). Está também presente de modo subordinado, na região central e sudeste, na forma dos corpos 

Cuieté Velho e Alto Capim.  

O contato dos granitóides desta fácies com as unidades adjacentes não pôde ser 

sistematicamente observado em campo, sendo inferido em mapa. Entretanto, na região meridional da 

área, Tuller (2001) descreve o contato dos granitóides Galiléia com os xistos da Formação Palmital do 

Sul como de caráter tectônico, marcado por uma zona de cisalhamento transcorrente dextral (Fig. 3.3, 

Fig. 3.14 e anexo II). O contato dos granitóides São Vítor com os xistos da Formação Tumiritinga foi 

observado na porção setentrional da área, caracterizado como de caráter tectônico e assinalado por 

zona de cisalhamento reversa (Fig. 3.14 – Perfil 1). 

A fácies granodiorítica-tonalítica é constituída por rochas de tonalidade cinza claro a escuro, 

localmente esbranquiçadas, de granulação média a grossa, predominantemente (Fig. 4.3a). A foliação 

pode estar bem desenvolvida ou ausente. Quando observada, é materializada pela orientação de 

cristais castanho-avermelhados de biotita, por vezes com cristais de hornblenda associados (Fig. 4.3b). 

Localmente são observadas zonas miloníticas e veios leucocráticos tardios.  

A composição mineralógica dos granitóides desta fácies é dada por: biotita ± hornblenda, 

plagioclásio, ortoclásio, microclina e quartzo. Como minerais acessórios são encontrados granada, 

titanita, allanita, apatita, rutilo e opacos. Como minerais secundários são encontrados moscovita e 

clinozoisita como produto de alteração de plagioclásio, e clorita como alteração de biotita (Fig. 4.3c-

d). Os grãos de quartzo exibem extinção ondulante, subgrãos (Fig. 4.3e-f), novos grãos e, por vezes, 

junções tríplices. Nos feldspatos se observa mirmequita e, especialmente nos plagioclásios, são 

comuns as seções euédricas e zoneamento concêntrico com núcleo, provavelmente, mais rico em 

cálcio, feições que normalmente indicam o caráter ígneo dos mesmos (Fig. 4.4a-d). Evidências de 

deformação como extinção ondulante, maclas mecânicas e grãos recristalizados também foram 

observadas (Fig. 4.4e-f).  

A composição mineralógica documentada não permite inferências sobre as condições de 

metamorfismo. Entretanto, as microestruturas observadas, como por exemplo, feldspatos 

recristalizados, sugerem condições da fácies metamórfica anfibolito alto.  

Uma característica marcante desta fácies é a enorme quantidade de enclaves melanocráticos de 

composição, predominantemente, diorítica. Estes apresentam formas desde bem arredondadas a 

fortemente estiradas, com tamanhos centimétricos a métricos (Fig. 4.5a-c). São comumente 

encontrados no plúton Galiléia, embora apareçam de modo menos freqüente no granitóide São Vítor. 

A ocorrência destes enclaves sugere mingling (Fig. 4.5d) e mixing (Fig. 4.5e-f) de magmas, 

corroborando o caráter híbrido das rochas desta fácies (Nalini Jr. 1997), com misturas em variadas 

proporções entre o material dos granitóides (ácido a intermediário) e dos enclaves (básico). 
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Figura 4.3 – Aspectos macro e microscópicos da fácies granodiorítica-tonalítica. a) Aspecto geral de plúton São 

Vítor (Ponto 1, Anexo III); b) Biotita (Bt) produto de transformação de hornblenda (Hbl) (detalhe, em luz 

analisada, no canto inferior direito) (Ponto 40, Anexo III); c) Plagioclásio parcialmente alterado para clinozoisita 

(Ponto 5, Anexo III); d) Clorita (Cl), produto de retrometamorfismo de biotita (Bt) (detalhe, em luz analisada, no 

canto superior direito) (Ponto 8, Anexo III); e-f) Extinção ondulante, bandas de deformação e início do 

desenvolvimento de subgrãos (Pontos 40 e 160, Anexo III). 

 

Figura 4.4 – Feições ígneas preservadas da fácies granodiorítica-tonalítica e sinais de deformação superimposta; 

a-c) Zoneamento concêntrico em feldspato, (a) e (c) (Ponto 5, Anexo III). Em (b) se observa núcleo alterado, o 

qual sugere ser mais rico em cálcio (Ponto 49, Anexo III); d) Mirmequita (Ponto 1, Anexo III); e) Macla 

descontínua e curva em plagioclásio, tem-se ainda, agregado quartzo-feldspático recristalizado (Ponto 40, Anexo 

III); f) Agregado quartzo-feldspático recristalizado (Ponto 3, Anexo III). 

 

Os dados geocronológicos disponíveis para esta fácies são de: 625 ± 11 Ma (Pb/Pb, em zircão) 

obtida por Paes (1999), na região de Alvarenga, e 594 ± 6 Ma (U-Pb, TIMS em zircão) obtida por 

Nalini Jr. (1997), na região de Galiléia (vide tabela 2.2), os quais indicam idade de cristalização neste 

intervalo. 
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Figura 4.5 – Enclaves melanocráticos presentes em granitóides da fácies granodiorítica-tonalítica. a) Enclave 

arredondado métrico, bordejado por enclaves centimétricos estirados (Ponto 6, Anexo III); b) Enclave 

ligeiramente estirado presente no ponto 3-Anexo III, na pedreira abandonada nas proximidades do município de 

Conselheiro Pena; c) Enclaves centimétricos presentes, interna e externamente, em enclave métrico (Ponto 6, 

Anexo III); d) Injeções de material leucocrático do granitóide em enclave melanocrático, mistura parcial de 

magmas (mingling) (Ponto 49, Anexo III); e-f) Mistura total de magmas (mixing), halos félsico no entorno dos 

enclaves, mais evidente em (f) (Pontos 105 e 49, Anexo III). 

 

4.2.3 – Fácies granítica 

A fácies granítica ocorre na região central e sudeste e é representada pelos corpos Cuieté 

Velho e Alto Capim, caracterizados, respectivamente, por Barbosa et al. (1964) e Vieira (1993) (Fig. 

3.3, Fig. 4.1 e anexo II). Está também presente de modo subordinado, nos corpos Galiléia e São Vítor. 

Nos locais onde o contato com as unidades adjacentes foi observado, é caracterizado como de caráter 

tectônico. Na área investigada, este contato foi na sua maior extensão inferido, em função da qualidade 

das exposições.  

A fácies granítica é constituída por rochas de tonalidade clara, de granulação média a grossa 

(Fig. 4.6a). Gnaisses e porções migmatíticas são localmente encontrados. A composição mineralógica 

essencial dos granitóides desta fácies é dada por: biotita ± hornblenda, ortoclásio, microclina, quartzo 

e plagioclásio. Os cristais de biotita, produto de transformação da hornblenda ou não, são anédricos a 

subédricos e apresentam pleocroísmo verde-amarelado a verde-pistache (Fig. 4.6b-d), pleocroísmo 

este distinto das variedades avermelhadas presentes nas outras fácies. A tonalidade verde-azulada dos 

cristais de hornblenda indica tratar-se da variedade tschermaquítica (Jordt-Evangelista 1988). Como 

minerais acessórios são encontrados zircão, allanita, titanita e, de modo isolado, granada. Como 

minerais secundários são observados clinozoisita, clorita e moscovita. Os grãos de quartzo exibem 

extinção ondulante e subgrãos (Fig. 4.6e), por vezes já recristalizados (Fig. 4.6f). Os grãos de 

feldspato podem se apresentar com contornos euédricos preservado, (Fig. 4.7a-b), além de formarem 

agregados poligonais, com bordas retas e longas (Fig. 4.7c). Os grãos de microclina, normalmente, 
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estão recristalizados e é comum o aparecimento de mirmequita (Fig. 4.7d-f).  

Figura 4.6 – Aspectos gerais dos granitóides da fácies granítica. a) Porção leucocrática levemente intemperizada 

(Ponto 119, Anexo III); b) Hornblenda (Hbl), provavelmente tschermaquita, com porções parcialmente 

transformadas em biotita (Bt) (Ponto 119, Anexo III); c-d) Variedade de biotita (Bt) com pleocroísmo verde-

amarelado a verde-pistache (Pontos 185 e 317, Anexo III). Em (c) se observa grãos de allanita (Aln) (detalhe, em 

luz analisada, no canto superior direito); e) Extinção ondulante e início do desenvolvimento de subgrãos em 

quartzo (Ponto 119, Anexo III); f) Junções tríplices observadas em agregado de quartzo (Ponto 185, Anexo III). 

Figura 4.7 – Aspectos microscópicos dos feldspatos presentes nos granitóides da fácies granítica. a-b) Seções 

euédricas preservadas (Pontos 11 e 317, Anexo III); c) Bordas retas e longas em agregado quartzo-feldspático 

(Ponto 119, Anexo III); d-e) Evidências de recristalização dinâmica em agregados de microclina (Pontos 311 e 

185, Anexo III); f) Mirmequita observada, localmente (Ponto 119, Anexo III). 

Feições de deformação cristal-plástica nos agregados de quartzo e feldspatos são escassas e as 

microestruturas observadas indicam um período prolongado sob ação de alta temperatura (vide 

capítulo 5).  
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A ausência de paragênese mineral típica não nos permite inferir as condições do 

metamorfismo. Entretanto, as microestruturas observadas em quartzo e feldspatos e a ocorrência de 

hornblenda, provavelmente da variedade tschermaquítica (Jordt-Evangelista 1988), sugere condições 

da fácies metamórfica anfibolito médio a alto. 

Uma importante característica distintiva dos granitóides desta fácies é a rara ocorrência de 

enclaves, corroborando os trabalhos de Paes (1999) e Vieira (1993), realizados nos corpos Cuieté 

Velho e Alto capim, respectivamente. 

 

4.3 – ASSINATURA GEOFÍSICA DAS LITOFÁCIES DISCRIMINADAS 

Além dos aspectos petrográficos discutidos anteriormente, as litofácies da Suíte G1 podem 

também ser diferenciadas por meio de suas assinaturas geofísicas, como é ilustrado pela figura 4.8. O 

mapa geofísico de amplitude do sinal analítico (ASA-Fig. 4.8) projeta em superfície a anomalia 

magnética dos corpos em profundidade. A assinatura geofísica das três fácies discriminadas na Suíte 

G1 é bem distinta. O sinal magnético da fácies charnoquito-tonalítica é muito evidente e forte, 

principalmente, em sua porção meridional, e é similar à expressão geofísica do Complexo Juiz de 

Fora. Já a assinatura das demais fácies é bem mais fraca e menos evidente. 

As diferenças petrográficas entre as fácies mencionadas evidenciam diferentes níveis crustais 

expostos na região. A ocorrência de minerais ferromagnesianos (hiperstênio, hornblenda e biotita) e de 

magnetita (Petitgirard et al. 2009) na fácies charnoquito-tonalítica, sugere um nível crustal mais 

profundo e justifica uma expressão magnética mais forte, se comparada às demais fácies. Sua 

assinatura menos expressiva na porção norte se deve, provavelmente, à influência do granitóide tipo-S, 

do corpo Bom Jesus do Galho (G2). 

A expressão geofísica menos expressiva observada para as fácies granodiorítica-tonalítica e 

granítica se deve, principalmente, em função do conjunto de rochas adjacentes, majoritariamente 

supracrustais. Outra explicação decorre da influência causada pelo sistema de zonas de cisalhamento 

transcorrentes na região leste da área, local de exposição destas fácies (Fig. 3.3, Fig. 4.1, Fig. 4.8 e 

anexo II). Em geral, zonas de cisalhamento funcionam como regiões de alívio de pressão e são o 

caminho preferencial para a percolação de fluidos. Tendo-se em mente que a magnetita é o mineral 

magnético responsável pelo sinal geofísico ASA, este sinal seria menos intenso se influenciado pela 

percolação de fluidos. O fluido dissolveria parcialmente a magnetita e a transformaria em hematita, 

devido à alta fugacidade de oxigênio, a qual promoveria a oxidação de Fe
2+

 para Fe
3+

 (Lagoeiro 1998).   
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Figura 4.8 – Mapa geofísico de amplitude do sinal analítico (ASA). As áreas sombreadas referem-se ao 

posicionamento geográfico das diferentes fácies propostas para a Suíte G1 nesta região. Mapa elaborado a partir 

dos dados do convênio de geofísica Brasil-Alemanha (CGBA-CPRM, 1975). 

 

4.4 – LITOGEOQUÍMICA E GEOQUÍMICA ISOTÓPICA 

Para a completa caracterização geoquímica e petrogenética foram selecionadas 26 amostras de 

granitóides dos plútons Derribadinha, Galiléia, São Vítor, Cuieté Velho e Alto Capim, que compõem 

as três fácies anteriormente descritas. Além disso, uma amostra de rocha vulcânica pertencente à 

Formação Palmital do Sul do Grupo Rio Doce foi incluída no conjunto analisado. A localização dos 

pontos de amostragem pode ser visualizada no mapa de pontos do Anexo III.  
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4.4.1 – Os resultados obtidos  

 As amostras analisadas possuem teores de SiO2 entre 56,03% e 75,75%, tratando-se, portanto, 

de rochas intermediárias a ácidas. Os teores de Al2O3 variam entre 12,51% e 18,63% e os teores de 

K2O estão entre 0,85% e 6,22%.  

Nos diagramas binários Harker (sílica versus outros óxidos) observa-se uma correlação 

positiva, com dispersão, para K2O, uma correlação negativa para TiO2, Al2O3, MgO, CaO, FeOtotal e 

MnO e grande dispersão para Na2O (Fig. 4.9). As amostras das rochas vulcânicas do Grupo Rio Doce 

apresentam relações similares às das rochas plutônicas, quando se comparam os mesmos diagramas, e 

uma correlação positiva também é observada para Na2O (Fig. 4.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Diagrama de variação Harker, sílica versus outros óxidos (modificado de Bhatia 1983) para 

amostras da Suíte G1. 
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Figura 4.10 – Diagrama de variação Harker, sílica versus outros óxidos (modificado de Bhatia 1983) para 

amostras do Grupo Rio Doce (amostras assinaladas como TV se referem aos dados obtidos por Vieira (2007)). 
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Estas correlações são compatíveis com a cristalização de minerais ferromagnesianos (biotita ± 

anfibólio ± piroxênio), feldspatos (plagioclásio ± microclina ± ortoclásio) e quartzo, como minerais 

essenciais, e minerais acessórios como zircão, granada, titanita, apatita e rutilo, presentes nas rochas 

estudadas. 

Segundo o diagrama de classificação R1 x R2, com proporções calculadas em milicátions, as 

rochas são classificadas como tonalito e granodiorito, com diorito e granito subordinados (Fig. 4.11-I). 

As rochas vulcânicas do Grupo Rio Doce são classificadas no diagrama TAS como dacito (amostras 

de Vieira 2007) e como riolito (Fig. 4.11-II).  

A relação SiO2 x (A/CNK), bem como os diagramas AFM e SiO2 x K2O mostram 

características químicas de uma série cálcio-alcalina expandida, metaluminosa a levemente 

peraluminosa, do tipo I, com índice de saturação em alumina entre 0,50 e 1,11 (Fig. 4.11-III, IV e V). 

Estas características são muito similares às encontradas para a Suíte Galiléia por Nalini Jr. (1997). Os 

teores de K2O, entre 1,89 e 4,43, caracterizam uma série de médio a alto potássio para as rochas 

vulcânicas (Fig. 4.11-VI). 

Com base na relação (Y+Nb) x Rb, que descrimina diferentes ambientes tectônicos (Pearce et 

al. 1984), as rochas analisadas se dispõem, principalmente, no campo de arco vulcânico, com duas 

amostras (L020 e L242) no limite com o campo intra-placa (Fig. 4.12-I). Os atributos geoquímicos, 

segundo o diagrama R1 x R2 (Batchelor & Bowden 1985), evidenciam marcante assinatura de arco 

vulcânico pré-colisional com fracionados de manto, corroborando, por exemplo, os trabalhos de Nalini 

Jr. (1997), Pedrosa-Soares et al. (2001) e Nalini Jr. et al. (2005) (Fig. 4.12-II). 

Quando normalizados para meteoritos condríticos, que representam amostras de material 

pouco fracionado (Rollinson 1993), os padrões de terras raras apresentados pelas rochas estudadas são 

muito semelhante aos apresentados para a Suíte Galiléia (Nalini Jr. 1997, Nalini Jr. et al. 1998). Tanto 

as rochas plutônicas da Suíte G1, quanto as rochas vulcânicas associadas mostram um ligeiro 

fracionamento dos elementos terras raras leves em relação aos elementos terras raras pesados, o que é 

bem representado pela razão (La/Lu)N com valor máximo igual a 46,84.  Todas as amostras exibem 

uma anomalia negativa de Eu (Eu/Eu*), com valores entre 0,08 (amostra L197) e 0,62 (amostra L246) 

para as rochas plutônicas da Suíte G1 e valores iguais a 0,13 (L027), 0,16 (TV-21) e 0,18 (TV-156F) 

para as rochas vulcânicas do Grupo Rio Doce (Fig. 4.13-I e Fig. 4.13-II). 

Embora haja certa homogeneidade química entre os granitóides Derribadinha (fácies 

charnoquito-tonalítica), Galiléia-São Vítor (fácies granodiorítica-tonalítica), Cuieté Velho e Alto 

Capim (fácies granítica) e, similaridade geral com a Suíte Galiléia, em sua área-tipo, diferenças são 

observadas, as quais permitem individualizar as três litofácies, anteriormente propostas. Os corpos da 

porção oeste (Fig. 4.1), que compõem a fácies charnoquito-tonalítica, representam, na área de estudo, 

o grupo de rochas menos evoluídas, o que é comprovado quando do refinamento de alguns dados 

geoquímicos.  
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Figura 4.11 – I) Diagrama de classificação para rochas plutônicas da Suíte G1 usando os parâmetros R1 e R2 

(modificado de De la Roche et al. 1980), proporções calculadas em milications. II) Diagrama de classificação 

para rochas vulcânicas do Grupo Rio Doce, usando o conteúdo de álcalis total x sílica (TAS), modificado de Le 

Maitre et al. (1989). Q=quartzo normativo, Ol=olivina normativa. III) Posição das amostras da Suíte G1 no 

diagrama SiO2 x A/CNK, modificado de Chapell & White (1974). IV) Diagrama mostrando o limite entre o 

campo cálcio-alcalino e o campo toleítico, modificado de Rickwood (1989). V e VI) Diagramas de rochas sub-

alcalinas usando K2O versus sílica. A nomenclatura baixo, médio e alto potássio é a adotada por Le Maitre et al. 

(1989) e as séries toleítica, cálcio-alcalina, cálcio-alcalina de alto K e shoshonítica é a nomenclatura usada por 

Rickwood (1989). 
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Figura 4.12 – Diagramas de discriminação de ambientes tectônicos para rochas graníticas: I) modificado de 

Pearce et al. (1984) e II) modificado de Batchelor & Bowden (1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Diagramas de Elementos Terras Raras (ETR), com normalização por condrito segundo Nakamura 

(1974), I) amostras da Suíte G1 e II) amostras do Grupo Rio Doce. 

 

O teor médio de SiO2 para as rochas da fácies charnoquito-tonalítica é de 61,29%, tratando-se, 

portanto de rochas intermediárias, enquanto o teor médio das rochas das demais fácies é de 68,74%, o 

que as caracterizam como rochas ácidas. Como já mencionado, todas as amostras analisadas 

apresentam anomalias negativas de Eu. Em valor médio, a anomalia de Eu é de 0,230, para as rochas 

da fácies charnoquito-tonalítica e de 0,223 para as rochas das outras fácies. 

Anomalias negativas de Eu decorrem da cristalização de minerais que, no início do processo 

de cristalização magmática, incorporam Eu em sua estrutura cristalina. Como o Eu tem grande 

afinidade química com o cálcio, a cristalização de plagioclásio tem um importante papel neste sentido. 

Se a fácies charnoquito-tonalítica (Tonalito Derribadinha) representa a fase menos evoluída, precoce, 

do arco magmático do Orógeno Araçuaí, dentre as rochas plutônicas aqui analisadas, os valores 

normalizados de Eu deveriam registrar este fato. Tal não é o caso. Entretanto, o valor mais alto de 

0,62, ou seja, anomalia menos pronunciada, foi encontrado para a amostra L246, que pertence à fácies 

charnoquito-tonalítica. Em contraste, o valor mais baixo, de 0,08, anomalia mais acentuada, foi 

encontrado na amostra L197 que pertence ao plúton Alto Capim, fácies granítica.  

Portanto, como valor igual a 1 indica ausência de anomalia, quanto mais próximo deste for a 

razão Eu/EuCN para a amostra estudada, menos diferenciada ela deve ser. Assim, a menor anomalia 

I) II) 
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negativa para a fácies charnoquito-tonalítica (Tonalito Derribadinha) e maior para a fácies granítica 

(plúton Alto Capim), é coerente com a interpretação de que a fácies charnoquito-tonalítica é menos 

evoluída. 

O diagrama da Figura 4.14 mostra a relação existente entre Ba/Sr, Fe2O3+MgO+MnO+TiO2 e 

Rb, e sugere, novamente, a interpretação de menos evoluída para a fácies charnoquito-tonalítica. 

Deve-se ter em mente que o plagioclásio rico em Ca é formado no início do processo de cristalização 

magmática e a razão Ba/Sr tem a finalidade de mostrar a incorporação de plagioclásio durante esse 

processo.  

Caso houvesse um decréscimo dessa razão, o resultado poderia ser devido à incorporação de 

Rb no feldspato potássico (Nalini et al. 2005). O aumento de Rb poderia, concomitantemente, implicar 

um aumento de Ba, ou seja, o aumento de Rb é, grosseiramente, proporcional ao aumento de Ba e 

inversamente proporcional ao aumento de Sr. Como a cristalização de plagioclásio implica consumo 

de Sr, que possui afinidade química com Ca, o trend observado, para as amostras da fácies 

charnoquito-tonalítica, com razões Ba/Sr inferior a 20, implica, em primeira linha, a cristalização de 

plagioclásio em detrimento ao feldspato potássico (Fig. 4.14).  

Portanto, os valores mais baixos da razão Ba/Sr (valores mais altos de Sr) associados às 

relações de anomalias de Eu indicam a cristalização precoce das rochas da fácies charnoquito-

tonalítica, em relação às demais fácies estudadas. 

 

Figura 4.14 – Localização das amostras de rocha da Suíte G1 no diagrama Rb/20 x Ba/Sr x FMMT, em 

destaque as amostras da fácies charnoquito-tonalítica. 

Outro fator importante é o papel do somatório dos elementos terras raras. Os elementos terras 

raras leves (La-Nd) são mais incompatíveis se comparados aos pesados (Er-Lu). Desse modo, o 
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conteúdo dos mesmos deve nos dizer sobre a evolução das etapas de cristalização. Em valores médios, 

os corpos da fácies charnoquito-tonalítica apresentam ∑ETR_leves=143,06 ppm, menor que o valor 

apresentado pelas demais, que é de ∑ETR_leves=168,86 ppm. O conteúdo médio do somatório dos 

elementos terras raras pesados, por sua vez, é de 5,125 (ppm), para a fácies charnoquito-tonalítica e de 

4,009 (ppm), para as demais fácies.  

Portanto, novamente, se comprova a diferenciação existente entre os corpos da fácies 

charnoquito-tonalítica e os plútons Galiléia, São Vítor, Cuieté Velho e Alto Capim, que compõem as 

demais fácies discriminadas na área de estudo. As demais tendências observadas sugerem a fácies 

granítica como mais evoluída ainda que a fácies granodiorítica-tonalítica. 

 

4.4.2 – Geoquímica Isotópica (Sm-Nd) em rocha total 

Foram selecionadas quatro amostras para as análises Sm-Nd, obtidas em rocha total. Tais 

amostras se referem à granodioritos (L001, 003 e 005) e monzogranito (L188) pertencentes às fácies 

granodiorítica-tonalítica e granítica, respectivamente. Os dados Sm-Nd forneceram idade modelo, que 

representam a idade em que o protólito da rocha estudada foi extraído do manto, entre 1,51 e 1,87 Ga. 

Os valores de Nd entre -6,52 e -13,07, calculados para idade de cristalização 600 Ma (t), indicam a 

participação de material crustal na formação desses granitóides (tabela 4.1). 

Os dados apresentados indicam que os litotipos analisados, pertencentes à Suíte G1, passaram 

por período de residência na crosta, constatado pelos dados TDM ainda combinados aos dados Nd. A 

provável origem da Suíte G1 nesta região, indicada por suas idades modelo (TDM), é a partir de uma 

contribuição Meso e Paleoproterozóica. Além disso, os dados aqui apresentados mostram que a 

residência crustal da fácies granodiorítica-tonalítica, representada pelas amostras L001, L003 e L005, 

foi ligeiramente inferior ao período de residência crustal da fácies granítica (L188), em função dos 

valores D. Tal fato justifica um processo de cristalização fracionada para a evolução das litofácies 

discriminadas para a Suíte G1, entre Governador Valadares e Ipanema, sendo sugerida análise futura 

sobre os litotipos da fácies charnoquito-tonalítica. Deve-se considerar que o valor discrepante de Nd 

encontrado para a amostra L003, possivelmente, decorre de sua proximidade à borda do corpo. 

Os dados isotópicos Sm-Nd apresentados por Nalini Jr. (1997) para a Suíte Galiléia, por 

Martins et al. (2004) para tonalitos e granitos da região de Teófilo Otoni (MG), por Figueiredo (2009) 

em gnaisses na região de Muriaé e por Novo (2009) na Suíte Divino mostram grande similaridade com 

os dados aqui apresentados. Como tais autores enquadram essas rochas como componentes da Suíte 

G1 e indicam contribuição mantélica e crustal para sua formação, sugerem-se condições similares para 

formação dos corpos componentes da Suíte G1 entre Governador Valadares e Ipanema (MG). 
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Tabela 4.1 – Dados isotópicos Sm-Nd dos granitóides das fácies granodiorítica-tonalítica (L001, 003 e 005) e 

granítica (L188) da Suíte G1. As amostras assinaladas por: 
(1)

 se referem aos dados obtidos por Nalini Jr. (1997), 

por 
(2)

 aos dados obtidos por Martins et al. (2004), por 
(3)

 aos dados obtidos por Figueiredo (2009) e por 
(4)

 aos 

dados obtidos por Novo (2009). 

Amostra Litotipo Nome local 
Sm 

(ppm) 

Nd 

(ppm) 

147Sm/144Nd 

143Nd/144Nd 

± 2SE 
(0) Nd(t) TDM (Ga) 

L001 Granodiorito São Vítor 
5,368 31,872 0,1018 0,511928+/-9 -13,86 

-6,59 
1,51 

L003 Granodiorito Galiléia 
5,761 36,940 0,0943 0,511567+/-25 -20,90 

-13,07 
1,87 

L005 Granodiorito Galiléia 
6,893 38,394 0,1085 0,511958+/-20 -13,26 

-6,52 
1,56 

L188 Monzogranito Alto Capim 
2,728 16,748 0,0985 0,511832+/-12 -15,72 

-8,21 
1,59 

(1) MD14A Tonalito Galiléia 5,02 21,6 0,1406 0,511966+/-7 --- -8,9 2,26 

(1)MD61A Granodiorito Galiléia 4,71 22,3 0,1279 0,519114+/-6 --- -8,9 2,01 

(1)MD03A1 Granodiorito Galiléia 6,34 34,7 0,1105 0,511824+/-8 --- -9,3 1,80 

(2)SM-08B Tonalito Brasilândia --- --- 0,10052 0,51174 -17,5 -11,46 1,76 

(2)IT-15B Tonalito Brasilândia --- --- 0,11021 0,51188 -14,8 -9,18 1,70 

(2)IT-16B Tonalito São Vítor --- --- 0,13072 0,51198 -12,8 -8,72 1,96 

(2)IT-11 Granito Guarataia --- --- 0,11252 0,51166 -19,1 -13,77 2,09 

(2)IT-02F Granito Guarataia --- --- 0,11830 0,51167 -18,9 -13,83 2,19 

(2)TO-01Aa Granito Teófilo Otoni --- --- 0,09393 0,51195 -13,4 -6,94 1,39 

(2)TO-02Aa Granito Teófilo Otoni --- --- 0,10133 0,51198 -12,8 -6,71 1,44 

(2)TO-02B3 Granito Teófilo Otoni --- --- 0,11456 0,51201 -12,2 -7,03 1,59 

(3)CE-10 Gnaisse Batólito Muriaé 14,657 78,351 0,1131 0,511734+/-16 -17,63 -11,4 1,97 

(3)CE-56A Gnaisse Batólito Muriaé 3,985 22,062 0,1092 0,511859+/-15 -15,21 -8,6 1,71 

(3)CE-57 Gnaisse Batólito Muriaé 9,695 61,882 0,0947 0,511544+/-9 -21,34 -13,7 1,91 

(3)CE-76A Gnaisse Batólito Muriaé 5,375 32,166 0,1010 0,511785+/-10 -16,64 -9,4 1,69 

(3)UM-56A Gnaisse Batólito Muriaé 14,758 123,22 0,0724 0,511697+/-13 -18,35 -8,7 1,44 

(4)TJ-46 intermediário Suíte Divino 6,768 32,700 0,1251 0,511821+/-11 -10,6 --- 2,09 

(4)T-7 básico Suíte Divino 24,107 122,566 0,1189 0,511815+/-4 -10,2 --- 1,96 
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CAPÍTULO 5 

ACERVO ESTRUTURAL DA SUÍTE G1 

5.1 – INTRODUÇÃO 

 A Suíte G1 possui corpos isotrópicos, levemente foliados e com foliação bem desenvolvida. 

Os corpos foliados predominam na área de estudo e mesmo os corpos macroscopicamente isotrópicos 

apresentam feições deformacionais microscópicas. Nota-se que as porções menos foliadas se 

encontram nos núcleos dos diversos plútons, cujas bordas são progressivamente mais foliadas, por 

vezes marcando contato tectônico com as unidades adjacentes. Todos os elementos tectônicos das 

fases D1 e D2, verificados nas demais unidades da região, também são observados na Suíte G1. 

  

5.2 - ESTRUTURAS DA FASE D1 

 Na Suíte G1, as estruturas da fase deformacional D1 observadas são: a foliação regional (S1) e 

lineação de estiramento mineral (L1) associada, zonas de cisalhamento de empurrão a reversas (vide 

capítulo 3), encontradas na porção ocidental da área (Fig. 3.3 e anexo II) e zonas miloníticas discretas. 

 A foliação regional (S1) se manifesta, em campo, por superfícies curviplanares 

preferencialmente marcadas por cristais de biotita (Fig. 5.1a-d). A sua atitude é 099/46 (Fig. 3.13b), 

embora mergulhos inferiores (Fig. 3.14 - Perfis 4 e 5) e superiores (Fig. 3.14 - Perfil 3) também 

ocorram. A esta foliação se associa lineação de estiramento mineral (L1) com caimento preferencial 

para E (Fig. 3.13b). É marcada, principalmente, pelo alinhamento de cristais avermelhados de biotita, 

embora hornblenda ocorra de modo subordinado (Fig. 4.2, 4.3 e 4.6, vide item 4.2). 

 

Figura 5.1 – Aspectos macroscópicos da Suíte G1. a) Granodiorito São Vítor, isotrópico (Ponto L001, Anexo 

III); b) Granitóide Alto Capim, isotrópico (Ponto L314, Anexo III); c) Tonalito Alto Capim com incipiente 

foliação (Ponto L317, Anexo III); d) Granodiorito Alto Capim, foliado (Ponto L326, Anexo III). 
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Os sinais desta fase deformacional são marcantes nas feições microestruturais exibidas pelos 

agregados de quartzo e feldspatos, especialmente, na fácies charnoquito-tonalítica. Extinção 

ondulante, lamelas de deformação, novos grãos, ribbons e subgrãos em padrão retangular do tipo 

chessboard são feições comuns aos agregados de quartzo (Fig. 5.2a-i). Este último, segundo Kruhl 

(1996), indica condições metamórficas da fácies anfibolito alto a granulito. Os feldspatos apresentam 

extinção ondulante, maclas mecânicas, grãos recristalizados e alterados (Fig. 5.3a-f). Localmente são 

encontradas mirmequitas e grãos de plagioclásio anti-pertíticos (Fig. 5.3g-i).  

Figura 5.2 – Microestruturas em agregados de quartzo de granitóides da fácies charnoquito-tonalítica, com 

evidências de recristalização dinâmica, desenvolvida durante a fase D1. a) Extinção ondulante e início do 

desenvolvimento de subgrãos (Ponto 31, Anexo III); b) Lamelas de deformação em quartzo, centro da 

micrografia, e macla descontínua em plagioclásio, canto inferior esquerdo (Ponto 243, Anexo III); c-d) Subgrãos 

com padrão chessboard (Ponto 72, Anexo III); e-f) Subgrãos e novos grãos (Pontos 72 e 76, Anexo III); g) 

Agregado quartzo-feldspático recristalizado, os grãos de quartzo formam ribbons (Ponto 35, Anexo III); h) 

Ribbons de quartzo, nos quais se observam grãos isentos de defeitos (Ponto 71, Anexo III); i) Ribbons de 

quartzo, com inserção de lâmina auxiliar (λ) (detalhe, em luz analisada, no canto inferior esquerdo) (Ponto 35, 

Anexo III). 

 

Zonas miloníticas discretas e porções migmatíticas são observadas. As rochas miloníticas 

(protomilonitos) têm sua foliação marcada por cristais avermelhados de biotita, por vezes com 

extinção ondulante e kink bands (Fig. 5.3j). Nestas rochas, tanto os porfiroclastos quanto a matriz, de 
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Figura 5.3 – Microestruturas em agregados quartzo-feldspáticos de granitóides da fácies charnoquito-tonalítica 

com evidências de recristalização dinâmica em grãos de feldspato, geradas durante a fase D1. a) Maclas 

polissintéticas descontínuas (Ponto 17, Anexo III); b) Maclas curvas em feldspato (Ponto 20, Anexo III); c) 

Maclas descontínuas em feldspato, como kink band (Ponto 63, Anexo III); d-e) Agregados recristalizados de 

feldspato, detalhe no canto inferior direito, em luz analisada (f) (Pontos 246 e 71, Anexo III); f) Grão de 

plagioclásio alterado, principalmente no núcleo (Ponto 20, Anexo III); g) Mirmequita na borda de grão de 

feldspato (Ponto 20, Anexo III); h-i) Grãos anti-pertíticos de plagioclásio (Pontos 76 e 222, Anexo III); j) Kink 

em biotita (Ponto 243, Anexo III); k-l) Agregado recristalizado de microclina, com estrutura núcleo-manto 

(Pontos 267 e 71, Anexo III). 

  

granulação fina a média, são quartzo-feldspáticos. A microclina é o feldspato predominante, tanto nos 

porfiroclastos quanto na matriz e comumente exibe microestrutura núcleo-manto (Fig. 5.3k-l). As 

microestruturas observadas nas rochas protomiloníticas (Fig. 5.4a-d), como por exemplo, feldspatos 

recristalizados, são feições indicativas de condições de alta deformação (Fig. 5.5 e Fig. 5.6). 
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Figura 5.4 – Aspecto macroscópico dos milonitos presentes nos granitóides G1. a) Porfiroclastos de felsdpatos 

centimétricos (Ponto 245, Anexo III); b) Granitóide de granulação média a grossa com porfiroclastos orientados 

segundo foliação milonítica (Ponto 245, Anexo III); c-d) Granitóides miloníticos presentes no Tonalito 

Derribadinha, assinalados pela letra a no perfil 5 (Pontos 264 e 267, Anexo III). 

 

 

Figura 5.5 – Milonito com porfiroclastos de feldspato, preferencialmente, microclina. As microestruturas 

sugerem condições de alta deformação e metamorfismo da fácies anfibolito médio a alto (vide item 4.2).   

 

Próximo ao contato com as unidades adjacentes, a fase deformacional D1, imprimiu nos 

granitóides G1, zonas miloníticas discretas, nas quais se encontram, por vezes, enclaves 

melanocráticos estirados e foliados (Fig. 5.7, Fig. 5.8 e Fig. 5.9). 
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Figura 5.6 – Milonito desenvolvido durante a fase D1, no qual os porfiroclatos são normalmente simétricos. À 

direira tem-se micrografia de um desses porfiroclastos, cuja disposição de mirmequita, micas orientadas, grãos 

cominuídos e sombra de pressão sugerem movimento de topo para WNW.  Ponto 71, simbolizado pela letra a no 

perfil 2, correspondente à região assinalada na figura 5.5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Granitóide de tonalidade cinza com enclaves estirados e zonas miloníticas discretas geradas durante 

a fase D1, simbolizado pelo círculo verde no perfil 4. Os enclaves preferencialmente se orientam sob influência 

das zonas miloníticas (Ponto 256, Anexo III). 
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Figura 5.8 – Pedreira abandonada de granodiorito, próximo ao município de Conselheiro Pena, assinalada por 

círculo azul no perfil 3. a) Aspecto geral da pedreira (área demarcada refere-se à localização da figura b); b) 

Enclaves melanocráticos dispostos segundo a foliação (Sn=355/20). 

 

Figura 5.9 – Enclaves melanocráticos, granatíferos, estirados e internamente foliados. Presentes no granodiorito 

localizado na pedreira visualizada na figura 5.8. 
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5.3 - ESTRUTURAS DA FASE D2 

Na Suíte G1, as estruturas da fase deformacional D2 observadas são: zonas transcorrentes 

dextrais na porção oriental da área, às quais se associam lineações oblíquas a direcionais (L2), com 

caimento para N (Fig. 3.15b) e zonas de cisalhamento oblíquas reversas dextrais, em resposta à 

reativação de estruturas pré-existentes nos contatos do Tonalito Derribadinha com as unidades 

adjacentes, na extremidade oeste da área (Fig. 3.3 e anexo II). 

As zonas transcorrentes dextrais ocorrem, essencialmente, na parte leste da área. Possuem 

orientação preferencial N-S, embora orientação NW-SE, de modo subordinado, também ocorra (Fig. 

3.3 e anexo II). Tais zonas apresentam caráter dúctil-rúptil e suas feições macroscópicas principais são 

tension gashes (Fig. 5.10, 5.11 e 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 – Tension gashes gerados durante D2, em granitóide São Vítor, indicam cisalhamento transcorrente 

dextral, assinalado pela letra b no perfil 2. Região sob provável influência da Zona de Cisalhamento Conselheiro 

Pena – Resplendor (Ponto 51, Anexo III). 

 

A estruturação vertical das lentes de quartzito, pertencentes à Fm. João Pinto, encontradas na 

área de estudo (Fig. 5.13 e Fig. 5.14), pode ter sido estruturada durante a fase D2, entretanto não foi 

objeto deste estudo tal abordagem. Provavelmente, a foliação observada no contato entre os corpos 

graníticos e os quartzitos foi intensificada durante a fase D2, em resposta à acomodação dos esforços 

gerados durante a tectônica transcorrente. 
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Figura 5.11 – Tension gashes desenvolvidos em resposta à fase D2, próximo ao contato entre xisto da Formação 

Palmital do Sul e granitóide Alto Capim indicando cisalhamento transcorrente dextral. Ponto 26, Anexo III, 

assinalado no perfil 7 por círculo vermelho. 

 

Outro aspecto importante, relacionado à fase deformacional D2, é a reativação das estruturas 

pré-existentes. Conforme mencionado no item 3.3, uma mudança da tensão principal máxima (σ1) 

provocou uma rotação da zona de cisalhamento de empurrão instalada no contato entre o Tonalito 

Derribadinha e o Complexo Juiz de Fora para a posição sub-vertical. Esta passou a configurar uma 

zona de cisalhamento oblíqua reversa dextral. Os aspectos cinemáticos e a geometria do contato do 

Tonalito Derribadinha com os complexos metamórficos foi descrita em detalhes por Silva et al. (2009) 

quando do estudo do setor norte da Zona de Cisalhamento Manhuaçu-Santa Margarida. 

A fase deformacional D3 é menos expressiva, e não teve suas feições estruturais impressas nos 

Granitos G1, nesta região.  
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Figura 5.12 – Veios leucocráticos, cuja disposição em resposta à fase D2, indica cisalhamento transcorrente 

dextral. Estrutura observada em granitóide Alto Capim, de granulação média a grossa. A localização desta 

estrutura é assinalada pela letra b no perfil 8 e se refere ao ponto 318 - Anexo III. 

 

 

Figura 5.13 – Lente verticalizada de quartzito, pertencente à Formação João Pinto, assim estruturada, 

provavelmente, em resposta à fase D2. Deste ponto (308) avistam-se, a norte, plútons da Suíte Galiléia. 
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Figura 5.14 – Lente verticalizada de quartzito, pertencente à Formação João Pinto. Avista-se a norte plúton 

Cuieté Velho. A localização do ponto (153) encontra-se simbolizada pela letra b no perfil 5. 
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5.4 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Em suma, a conformação estrutural e disposição dos Granitos G1 se desenvolveram durante a 

fase deformacional D1, a qual deve ter tido lugar durante o estágio de deformação regional principal 

entre 585 e 560 Ma (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al. 2001, Silva 

et al. 2005, Alkmim et al. 2006). A foliação regional (S1) e lineação de estiramento mineral (L1), 

desenvolvidas durante D1, se deram em condições da fácies metamórfica anfibolito alto a granulito. 

Essa interpretação está de acordo com os trabalhos de Nalini Jr. (1997), Nalini Jr. et al. (2008), 

Figueiredo (2009) e Novo (2009), os quais indicam que a foliação dos granitóides G1 se deu no estado 

sólido, embora os mesmos reconheçam, localmente, evidências de fluxo magmático.  

Vauchez et al. (2007), Egydio-Silva et al. (2007) e Petitgirard et al. (2009) utilizando-se de 

medidas de Anisotropia de Susceptibilidade Magnética (ASM), por sua vez, descartam qualquer 

evidência de deformação no estado sólido nos corpos da Suíte G1, exceto em zonas miloníticas 

discretas. Os autores mencionados se utilizam da magnetita como o principal mineral magnético 

fornecedor da ASM. Entretanto, a temperatura de Curie (Tc) da magnetita, ou seja, a temperatura 

acima da qual seu magnetismo desaparece, é 585 
0
C. Nos granitóides da fácies charnoquito-tonalítica, 

por exemplo, a paragênese mineral encontrada e as microestruturas observadas em quartzo e 

feldspatos, como a ocorrência de subgrãos em padrão chessboard, sugere temperatura acima de 600 
0
C 

para seu pico metamórfico. Assim, a magnetita teria seu magnetismo ressetado durante este evento. 

Portanto, a ASM deve ser usada com cautela, uma vez que os cristais de magnetita 

provavelmente foram reorientados durante o metamorfismo e deformação que atingiu, pelo menos 

parte dos plútons investigados. Assim, não se deve vincular a orientação da magnetita ao processo de 

cristalização dos corpos dos plútons G1. Estes autores se utilizam, ainda, da foliação dada pelo 

alinhamento preferencial de hornblenda e biotita como gerada por fluxo magmático, o que segundo 

Paterson et al. (1989) ocorre também em granitóides cujas foliações se desenvolveram no estado 

sólido. Portanto, não se trata de critério confiável. 

A fase D2 é de grande importância pelo fato de ter reativado as estruturas pré-existentes da 

porção ocidental da área e por ter gerado zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais na porção 

oriental. Esta fase deve ter tido lugar entre 560 e 535 Ma (Alkmim et al. 2006). Portanto, não se deve 

tratá-la como responsável pelo posicionamento da Suíte Urucum (G2), cuja idade está no intervalo 

entre 582 e 560 Ma, como proposto por Nalini Jr. et al. (2008). Além disso, as grandes zonas de 

cisalhamento transcorrentes dextrais que ocorrem nas adjacências da área investigada, dentre elas as 

zonas de cisalhamento de Abre Campo, Manhuaçu, Guaçuí e Batatal estão associadas a largas faixas 

miloníticas, cujas paragêneses minerais, em geral, apontam para condições da fácies xisto verde 

(Campos-Neto & Figueiredo 1995, Fischel et al. 1998, Cunningham et al. 1996, 1998, Brueckner et al. 

2000, Peres et al. 2004). Tal condição contrasta com as condições de pressão entre 4 e 5 Kbar e 
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temperatura de aproximadamente 700 
0
C propostas por Bilal et al. (1998) para o alojamento da 

referida suíte. Assim, o fato das zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais se posicionarem nas 

bordas da Suíte Urucum, se deve, provavelmente, ao contraste composicional existente entre os 

granitóides Urucum e as rochas adjacentes. 

Portanto, a Suíte G1 mostra claras evidências de deformação, desenvolvidas durantes as fases 

deformacionais D1 e D2. A fase D1 imprimiu nos Granitos G1 a foliação regional e a lineação 

associada, além de zonas miloníticas discretas, enquanto a fase D2 foi responsável pela reativação de 

estruturas pré-existentes e pela nucleação, nas bordas dos Granitos G1, de zonas de cisalhamento 

transcorrentes dextrais, principalmente no setor oriental da área investigada. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

6.1 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Com o presente estudo almejou-se, em primeira instância, a caracterização dos atributos 

petrográficos, geoquímicos, geocronológicos e estruturais das rochas graníticas pertencentes à Suíte 

G1, bem como das rochas potencialmente a ela pertencentes, expostas na região compreendida entre 

Governador Valadares e Ipanema, MG. 

Os corpos graníticos expostos entre Governador Valadares e Ipanema, localmente conhecidos 

por Derribadinha, Galiléia, São Vítor, Cuieté Velho e Alto Capim, possuem características químicas 

compatíveis com uma série cálcio-alcalina expandida, metaluminosa a levemente peraluminosa, do 

tipo I, com marcante assinatura de arco vulcânico pré-colisional, relacionada à subducção. Os valores 

de Nd(600) por eles apresentados, ficam compreendidos entre -6,52 e -13,07. Tais características 

encontram total correspondência com os traços definidores da Suíte G1, tal como exposto em 

Wiedemann (1993), Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000), Pedrosa-Soares et al. (2001) e 

Nalini Jr. et al. (2005). Assim, tais corpos podem, a príncipio, serem interpretados como 

representantes locais da Suíte G1.  

Embora haja certa homogeneidade química geral no conjunto das rochas analisadas, as 

diferentes litofácies discriminadas na Suíte G1 refletem-se, mais claramente, nos diagramas 

geoquímicos das figuras 4.9, 4.11-I e 4.14. O prolongamento da Suíte G1, sob a perspectiva das fácies 

discriminadas, é observado nas adjacências da área investigada. As características petrográficas, 

geoquímicas e geocronológicas, mostram que a fácies charnoquito-tonalítica é dominante na porção 

sul, representada pelos corpos da Suíte Divino (Novo 2009) e do Batólito de Muriaé (Figueiredo 

2009). A norte predomina corpos da fácies granodiorítica-tonalítica e granítica, na forma dos corpos 

Brasilândia e Guarataia (Noce et al. 2000). O conjunto dos dados acima mencionados sugere níveis 

crustais mais profundos em direção a sul. Ou seja, as fácies charnoquito-tonalítica, granodiorítica-

tonalítica e granítica (Fig. 4.1), representam estágios distintos de cristalização dos corpos componentes 

do arco magmático do Orógeno Araçuaí. 

Os corpos São Vítor e Galiléia pertencem à fácies granodiorítica-tonalítica. Os dados 

isotópicos Sm-Nd aliados à enorme quantidade de enclaves melanocráticos observados e a sua 

expressão no diagrama da figura 4.12-II atestam o seu caráter híbrido, com o predomínio de magmas 

crustais sobre mantélicos, como já salientado por Nalini Jr. et al. (2005) e Pedrosa-Soares et al. 

(2007). Além disso, Nalini Jr. (1997) e Bilal et al. (2000) postulam que as condições de temperatura 

para o posicionamento do Tonalito Galiléia ficaram entre 750 e 850 
0
C e as pressões entre 8 e 10Kbar. 

Se assim for, em função do anteriormente exposto, é de se esperar condições de P e T ainda mais 
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elevadas para o alojamento da fácies charnoquito-tonalítica e mais baixas para a fácies granítica, o que 

poderá ser testado em trabalhos futuros com utilização de geotermobarômetros. 

Compilando-se os trabalhos de Horn et al. (2005), Noce et al. (2006), Novo (2009) e 

Figueiredo (2009), verifica-se que a Suíte G1 distribui-se por uma faixa praticamente contínua de 

orientação N-S a NE-SW, que se estende entre a região de Governador Valadares e Muriaé, localizada 

na divisa dos estados de Minas-Rio e na zona limítrofe dos orógenos Araçuaí e Ribeira.  

Imediatamente a sul da área de estudo, tem-se o Gnaisse Tonalítico de Manhuaçu, de 

tonalidade cinza, isotrópico, de granulação predominantemente fina, com comum enclaves de 

composição quartzo-diorítica, o qual, segundo Noce et al. (2006), é correlato à Suíte Galiléia. Mais a 

sul, na região de Carangola a Suíte Divino, recentemente datada entre 592 e 595 Ma por Novo (2009), 

corresponde outra manifestação do magmatismo G1. O litotipo predominante da Suíte Divino são 

granitóides charnoquíticos, de tonalidade esverdeada, granulação fina a média, composição tonalítica a 

granítica, passando a granodiorítica e diorítica e rico em enclaves de granada-biotita gnaisse (Novo 

2009). De modo contíguo, mais a sul, a Suíte G1 é representada pelo Batólito de Muriaé, datado por 

Figueiredo (2009) entre 620 e 593 Ma. Dentre os litotipos presentes, tem-se uma associação charno-

enderbítica, cujas características são as mesmas da fácies charnoquito-tonalítica, aqui individualizada. 

A nordeste do Batólito de Muriaé, Horn et al. (2005) descreve o Granitóide Estrela, homogêneo, de 

tonalidade cinza claro a cinza escuro, granulação grossa, de composição variando de granítica a 

tonalítica, cujas características petrográficas e químicas são as mesmas da fácies granodiorítica-

tonalítica da Suíte G1. Em direção a norte, a continuidade da Suíte G1 se faz com os corpos 

Brasilândia, Guarataia e São Vítor, descritos por Martins (2000) e Noce et al. (2000), os quais devem 

ser correlacionados às fácies granodiorítica-tonalítica e granítica.  

Em suma, a distribuição espacial da Suíte G1 na área de estudo em associação com os dados 

apresentados por Martins (2000), Noce et al. (2000), Horn et al. (2005), Noce et al. (2006), Figueiredo 

(2009) e Novo (2009), para os granitóides que afloram imediatamente a sul e a norte da área de estudo, 

sugerem o posicionamento geral do arco magmático do Orógeno Araçuaí, que deve ser melhor 

delimitado por trabalhos de maior detalhe. 

As feições micro-estruturais associadas à foliação S1 e à lineação L1, presentes nas rochas da 

Suíte G1 e encaixantes, incluem subgrãos de quartzo em padrão chessboard, kink em feldspato e 

biotita, e agregados recristalizados de quartzo e feldspatos. Tais feições são diagnósticas de processos 

deformacionais no estado sólido (Paterson et al. 1989) e, além disso, implicam na vigência de 

condições de P e T acima de 600 
0
C, ou seja, nas condições da fácies anfibolito médio a alto. Porém, 

localmente, nos domínios de baixas magnitudes de deformação ou em ausência de estruturas 

deformacionais, foram reconhecidas na área de estudo, foliações e lineações, marcadas pela orientação 

preferencial de feldspatos, que correspondem a feições primárias, geradas por fluxo magmático, tal 
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como documentado por Nalini Jr. (1997), Nalini Jr et al. (2008), Figueiredo (2009) e Novo (2009). 

Vale mencionar, entretanto, que Vauchez et al. (2007), Egydio-Silva et al. (2007) e Petitgard et al. 

(2009) não discriminam domínios com baixa ou ausência de deformação e entendem as foliações e 

lineações, como geradas exclusivamente por fluxo magmático, descartando qualquer evidência de 

deformação no estado sólido. 

A natureza dos contatos entre os corpos da Suíte G1 e rochas das unidades adjacentes foi bem 

caracterizada ao longo das seções regionais (Fig. 3.3, Fig. 3.14 e anexo II). É evidente o caráter 

intrusivo das rochas G1 na seqüência meta-vulcano-sedimentar do Grupo Rio Doce e nos paragnaisses 

do Complexo Pocrane. Com os litotipos dos complexos Juiz de Fora e Mantiqueira o contato se faz 

por zona de cisalhamento de empurrão ou reversa, cuja nucleação se deu, provavelmente, posterior à 

colocação dos corpos G1.   

A zona de mudança de vergência posicionada ao longo do meridiano 41
0
30’ que passa por 

Galiléia, indicada por Vieira (2007), localmente não foi observada (item 3.3). Este cinturão funciona 

como uma zona de mudança de polaridade tectônica e é de grande importância para a reconstrução do 

arcabouço estrutural da região, uma vez que, a leste as estruturas são de mais alto ângulo se 

comparadas às estruturas da porção ocidental do mesmo.  

Os litotipos encontrados no Complexo Pocrane, na área de estudo, diferem dos litotipos dos 

complexos Mantiqueira e Juiz de Fora, o que associado aos dados de campo e geocronológicos, ora 

disponíveis, sugere um posicionamento diferente para o Complexo Pocrane, no contexto do Orógeno 

Araçuaí. A diferenciação entre essas unidades está bem marcada na figura 4.8, por meio da qual se 

observa distintas assinaturas geofísicas. Assim, não se admite, para a área em estudo, a interpretação 

de que a maior parte da região atribuída ao Complexo Pocrane é representante do embasamento do 

orógeno, como proposto por Silva et al. (1987), Padilha (1993) e Tuller (2001), embora fragmentos do 

embasamento possam estar presentes. 

Em relação ao Grupo Rio Doce, tem-se que além dos dacitos encontrados por Vieira (2007), 

rocha riolítica foi encontrada próximo à localidade de Santana, o que deve representar o vulcanismo 

G1 na região. Assim deve-se tratar o Grupo Rio Doce como unidade crono-correlata à Suíte G1. A 

descrição completa desta unidade é apresentada por Vieira (2007) e uma incorporação a ser feita é 

que, em função da alta maturidade mineralógica apresentada pelos quartzitos pertencentes à Formação 

João Pinto, segure-se correlacioná-los aos quartzitos da Formação Capelinha, que ocorrem na região 

homônima, cujas características são descritas em detalhe por Pedrosa-Soares et al. (2007). 

Diante do exposto, sugere-se o modelo evolutivo apresentado na figura 6.1 para a 

diferenciação das litofácies da Suíte G1, cuja continuidade a norte e a sul da área em estudo, remete à 

paleogeografia pré-colisional e marca o traçado da subducção que antecedeu a estruturação do 

Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. 
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Figura 6.1 – Modelo paleogeográfico proposto para o estágio pré-colisional do Orógeno Araçuaí-Congo 

Ocidental. 

 

6.2 – CONCLUSÕES 

À luz do conhecimento atual a respeito do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, especialmente 

no que se trata à evolução do seu arco magmático, pode-se concluir que: 

- os corpos plutônicos conhecidos por Derribadinha, Galiléia, São Vítor, Cuieté Velho e Alto 

Capim são representantes do arco magmático pré-colisional do Orógeno Araçuaí e suas características 

petrológicas e químicas individualizam as litofácies: charnoquito-tonalítica, granodiorítica-tonalítica e 

granítica. Essas litofácies expõem diferentes níveis crustais do arco magmático que teria evoluído 

entre 630-585Ma, quando do estágio pré-colisional do fechamento da bacia Macaúbas, precursora do 

Orógeno Araçuaí e em conjunto com as rochas vulcânicas do Grupo Rio Doce caracterizam o edifício 

plutono-vulcânico deste arco magmático; 

- o traçado geral da zona de subducção que antecedeu o fechamento da bacia Macaúbas é 

definido pela disposição espacial dos corpos da Suíte G1, mais especificamente, nesta região, pela 

disposição dos corpos rochosos das litofácies acima mencionadas. O prolongamento sul desta zona de 

subducção é marcado pela disposição do Gnaisse Tonalítico de Manhuaçu, da Suíte Divino, do 

Granitóide Estrela e do Batólito Muriaé. O prolongamento norte se dá pela disposição dos corpos 

Brasilândia, Guarataia e São Vítor, embora estudos de detalhe tenham que ser feitos para melhor 

delimitação espacial; 

- a zona de subducção tem seu traçado atual, N-S, limitado a oeste próximo ao meridiano 42
0
, 

entre os paralelos 18
0
50’ e 21

0
, é infletida adquirindo orientação preferencial NE-SW, abaixo do 

paralelo 21
0
, na região de influência do Cinturão Ribeira (Alkmim et al. 2006, Pedrosa-Soares et al. 

2008). A placa subductante teve seu mergulho dirigido para leste e o tempo sugerido para a duração da 

interação das placas envolvidas para formar o referido orógeno foi de aproximadamente 60 Ma, tempo 

estimado em função das idades disponíveis para os granitos pré e sin-colisionais do orógeno;  
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- a maior parte da área atribuída ao Complexo Pocrane é, de fato, representante da sequência 

supracrustal do Orógeno Araçuaí, embora se reconheçam fragmentos de rochas do embasamento 

Arqueano/Paleoproterozóico no interior do mesmo, corroborando a interpretação dada, com base em 

aspectos de campo, por Noce et al. (2007); 

- o significado do Grupo Rio Doce, unidade crono-correlata à Suíte G1, no contexto do 

Orógeno Araçuaí já foi descrito em detalhes por Vieira (2007), entretanto uma incorporação a ser feita 

é que, possivelmente, a Formação João Pinto, topo do grupo, seja correlata à Formação Capelinha e 

então represente a sedimentação sin-orogênica na região estudada. 
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ANEXOS 

Anexo Ia – Dados litoquímicos de elementos maiores obtidos em amostras da Suíte G1 e em uma rocha 

vulcânica da Formação Palmital do Sul do Grupo Rio Doce (*L027). As amostras assinaladas por: * rocha 

piroclástica da Formação Palmital do Sul, ** rochas vulcanoclásticas da Formação Tumiritinga, pertencentes ao 

Grupo Rio Doce, foram dados obtidos por Vieira (2007). 

Anexo Ib – Dados litoquímicos de elementos traços obtidos em amostras da Suíte G1 e em uma rocha vulcânica 

da Formação Palmital do Sul do Grupo Rio Doce (*L027). As amostras assinaladas por: * rocha piroclástica da 

Formação Palmital do Sul, ** rochas vulcanoclásticas da Formação Tumiritinga, pertencentes ao Grupo Rio 

Doce, foram dados obtidos por Vieira (2007). n=não determinado. 
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Anexo Ic – Dados litoquímicos de elementos terras raras obtidos em amostras da Suíte G1 e em uma rocha 

vulcânica da Formação Palmital do Sul do Grupo Rio Doce (*L027). As amostras assinaladas por: * rocha 

piroclástica da Formação Palmital do Sul, ** rochas vulcanoclásticas da Formação Tumiritinga, pertencentes ao 

Grupo Rio Doce, foram dados obtidos por Vieira (2007). n=não determinado. 
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ANEXO II 

Mapa Litoestrutural 
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ANEXO III 

Mapa de Pontos 
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