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RESUMO 

 
O Grupo Maquiné na região central do Estado de Minas Gerais, centro-leste do Quadrilátero Ferrífero, 

está inserido na porção superior do Supergrupo Rio das Velhas, de idade arqueana. As unidades 

estudadas deste grupo se dispõem em duas faixas ao longo dos trends: NW-SE e N-S cujo arcabouço 

estrutural é constituído dominantemente por estruturas compressionais. Análises estruturais e 

microestruturais indicam relação de flanco inverso e flanco normal de um grande sinclinal formado 

por processo deformacional polifásico. O flanco inverso, definido na faixa NW-SE é caracterizado 

pela vorticidade anti-horária das relações geométricas entre o acamamento e xistosidade. A zona de 

charneira é definida na região de Capanema onde se encontram dobras em “M” ou “W” e relação de 

alto ângulo entre o acamamento e a xistosidade. O flanco normal, localizado na faixa N-S apresenta 

padrão de dobras em estilo “Z” ou seja, vorticidade horária e é seccionado pela falha de cavalgamento 

São Bento. Esta configuração inviabiliza a existência da sinclinal Vargem do Lima, uma estrutura 

descrita na região da faixa Maquiné NW-SE. Na faixa de trend N-S e na região de Capanema ocorre 

uma unidade denominada de Formação Serra do Coqueiro. Esta apresenta uma pronunciada 

discordância angular com as unidades sobrejacentes e é descrita como pertencente à base Grupo 

Tamanduá posicionando-se imediatamente acima das rochas do Grupo Maquiné. Contudo, a evolução 

tectônica da área pesquisada se enquadra em um típico cinturão de dobras e falhas, com sucessões de 

sinformes e antiformes limitados por falhas de cavalgamento, gerado por esforços compressivos com 

direção de encurtamento de NNE para SSW. Análises sedimentares e estratigráficas sugerem que as 

rochas metassedimentares clásticas do Grupo Maquiné se originaram em dois ambientes deposicionais 

distintos. Estes paleoambientes apresentam feições de fluxo gravitacionais relacionados a leques 

aluviais em determinadas porções, dunas subaquosas, dunas 2D e 3D e planícies de inundação. 
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ABSTRACT 

 
The Maquiné Group in central region of Minas Gerais State, center-east of the Iron Quadrangle, is 

inserted in the upper portion of the Rio das Velhas Supergroup, of Archean age. The studied units of 

this group are disposed in two strips along the trends: NW-SE and N-S whose structural framework 

consists dominantly by compressional structures. Structural and microstructural analyzes indicate 

reverse side relationship, normal flank of a large synclinal fold formed by polyphasic deformation 

process. The reverse limb, set in the strip NW-SE is characterized by counterclockwise vorticity of the 

geometric relationship between bedding and foliation. The hinge zone is defined in the Capanema 

region where "M" or "W" folds and high-angle relationship between bedding and foliation. The 

normal limb located in the N-S strip shows a pattern of folds in "Z" clockwise vorticity style and is cut 

by São Bento thrust fault. This configuration precludes the existence of Vargem do Lima Syncline, a 

structure described in the region of NW-SE Maquiné strip. In the N-S strip and Capanema region a 

unit Serra do Coqueiro Formation has a pronounced angular unconformity with the overlying units and 

is described as belonging to the base of Tamanduá Group immediately placed above the Maquiné 

Group. However, the tectonic evolution of the studied area falls into a typical folding and faulting belt, 

with of sinformal and antiformal structures sequences. They are limited by thrust faults generated by 

compressive stresses with NNE to SSW direction shortening. Sedimentary and stratigraphic analyzes 

suggest that the clastic metasedimentary rocks of Maquiné Group was originated in two distinct 

depositional environments. These palaeoenvironments shows gravitational flow features related to 

alluvial fans in some portions, subaqueous dunes, 2D and 3D dunes and flood plains. 
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Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol.75. 102p 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1- APRESENTAÇÃO 

A presente Dissertação de Mestrado apresenta os resultados de mapeamento geológico realizado 

por meio de técnicas clássicas e modernas de mapeamento geológico em áreas deformadas, com 

análise estrutural e microestrutural de detalhe das rochas metassedimentares do Grupo Maquiné. Além 

disso, também foram realizadas análises estratigráficas e petrológicas das rochas deste mesmo grupo 

que está inserido na porção superior do Supergrupo Rio das Velhas, de idade arqueana.  

Localizado na porção sul do cráton do São Francisco, o Quadrilátero Ferrífero (QFe) é uma das 

mais importantes regiões do escudo pré-cambriano brasileiro com reservas de Fe, Mn e Au e 

corresponde em parte a um terreno granito–greenstone (Alkmim & Marshak 1998). É também uma 

das áreas mais estudadas do Brasil devido a sua importância econômica e histórica, existindo assim 

um vasto acervo de dados geológicos e proporcionando debates importantes sobre a evolução 

estrutural, geotectônica e gênese das mineralizações associadas. 

O requisito para se desvendar a estratigrafia dos greenstone belts é entender a sua estrutura no 

entanto, encontram-se diversas dificuldades para a realização de estudos estratigráficos nas sucessões 

greenstone belt do Arqueano. Basicamente, a presença frequente de dobras dificulta sua reconstrução 

estratigráfica. As formações podem se apresentar amalgamadas, espessadas ou inteiramente removidas 

pelo metamorfismo e/ou plutonismo. As rochas geralmente se relacionam através de descontinuidades 

estruturais ou ígneas e a frequência dos afloramentos geralmente é baixa (e.g. Condie 1981).  

A área de estudo situa-se, em linhas gerais, na região de ocorrência do Grupo Maquiné que se 

dispõe dominantemente em duas grandes estruturas de escala sub-regional na porção centro-leste do 

QFe. A primeira, aqui denominada de faixa Maquiné NW-SE, posiciona-se entre a charneira do 

sinclinal Gandarela e a borda nordeste do Complexo Metamórfico Bação. Na concepção de Dorr 

(1969), esta faixa se configura como a sinclinal Vargem do Lima, a qual não foi confirmada neste 

trabalho. 

A segunda faixa, situada a sudeste do sinclinal Gandarela e a oeste da serra do Caraça, é 

denominada faixa Maquiné N-S e apresenta um comportamento estrutural diferenciado da faixa 

anterior, apresentando um trend NNE-SSW.  

A região de confluência entre estas duas faixas, local onde foi realizado o mapeamento geológico 

de detalhe e confeccionado um mapa na escala de 1:10.000, mostrou-se crucial para o entendimento 
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do arcabouço estrutural de toda a área. Nesta região, também são encontradas rochas de idade 

paleoproterozoica do Supergrupo Minas, com destaque ao Grupo Itabira que apresenta as maiores 

concentrações de ferro no QFe. 

Como resultado desta pesquisa, além do mapa geológico de detalhe da região de confluência, 

também foi confeccionado um mapa geológico na escala 1:50.000. Com base nestes mapas, foram 

feitas três seções-tipo, sendo a primeira inserida na porção central da faixa NW-SE, a segunda, na 

porção central da faixa N-S e a terceira, na região de confluência entre as mesmas. 

Uma controversa unidade mapeada por Dorr (1969), chamada de Tamanduá que, se encontra em 

uma posição estratigráfica duvidosa foi mapeada e descrita neste trabalho. Esta unidade é observada 

na região de confluência e na faixa N-S e constitui um problema significativo para a compreensão da 

área investigada. 

Nesta região centro-leste do QFe são encontradas as principais ocorrências de ouro do Estado de 

Minas Gerais e, consequentemente, é onde se instalaram as principais mineradoras deste metal. De 

acordo com Araújo (2001), a zona de cisalhamento São Vicente e a zona de cisalhamento de Tapera 

são importantes estruturas regionais que podem estar ligadas às mineralizações auríferas na região. 

Estas estruturas estão alinhadas segundo à direção NW, paralelamente à rampa lateral da falha do 

Fundão, que é uma outra importante descontinuidade de caráter regional presente no QFe. As 

características deste arcabouço estrutural motivaram investigações metalogenéticas que indicassem a 

potencialidade de jazimentos auríferos e possíveis concentrações do metal em zonas de cisalhamento 

(Menezes 1988). 

Neste trabalho também são abordados alguns aspectos econômicos relacionados à mineralização 

aurífera e aos depósitos de ferro presentes na região. 

1.1.1- Natureza do problema 

A sinclinal Vargem do Lima é uma estrutura localizada na faixa Maquiné NW-SE e descrita por 

Dorr (1969) como uma dobra assimétrica inversa, seccionada por falhas de empurrão (Baltazar et al. 

1995 e Corrêa Neto 2001). 

Porém, os trabalhos recentes de mapeamento geológico realizados por Oliveira et al. (2011), 

Gomes & Silva (2011), Claret & Couto (2011), Milagres & Silva (2011), Castro & Bersan (2011) e 

Madeira & Souza (2011), em escala 1:10.000 na faixa Maquiné NW-SE, levantaram dados estruturais 

e relações estratigráficas inéditas que conduzem a uma nova compreensão do arcabouço estrutural da 

área, as quais são apresentadas a seguir:  
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1- Ausência de repetições ou omissões de unidades estratigráficas por falhas reversas imbricadas 

como o proposto por Baltazar et al. (1995) e Corrêa Neto (2001) no setor centro-nordeste da faixa 

Maquiné; 

2- A relação entre a xistosidade (Sn) e o acamamento (S0) (e.g. Ramsay & Huber 1983) exibe um 

padrão de dobras dominantemente em “S”, ou vorticidade anti-horária, com eixos materializados pela 

lineação de interseção (Li), exibindo caimento para ESE.  

3-Toda a sequência estratigráfica da faixa Maquiné NW-SE encontra-se em posição estratigráfica 

normal. Esta configuração indica que as unidades do Grupo Maquiné nesta faixa se conformam em um 

flanco inverso de uma dobra de escala regional com fechamento posicionado à sudeste da faixa. 

4- A sinclinal Vargem do Lima descrita por Dorr (1969) não se materializa com a indicação de 

uma sequência estratigráfica normal em conjunto com a assimetria de dobras em padrão “S” 

encontradas em toda a faixa;  

5- Dados levantados na faixa Maquiné N-S indicam que a relação xistosidade/acamamento 

apresenta padrões de vorticidade horária, o que resulta em um padrão de dobras em estilo “Z”.  

6- O caráter estrutural da faixa N-S pode ser complementar à faixa NW-SE, compondo uma 

megadobra inversa com a zona da charneira se posicionando na região da serra do Batatal 

(Capanema). O controverso Grupo Tamanduá, cuja posição estratigráfica é duvidosa, foi mapeado na 

região da serra do Batatal e na faixa NS, próximo a serra do Caraça por Simmons & Maxwell (1961) e 

inserido no topo do Supergrupo Rio das Velhas. No entanto, em mapeamentos posteriores, o termo 

Grupo é abandonado e esta unidade é inserida na Formação Moeda (Alkmim & Marshak 1998 e Silva 

et al. 2005), representando a base do Supergrupo Minas. 

Desta forma, surgem questionamentos sobre o comportamento estrutural da região: 

a) A faixa Maquiné NW-SE constituiria o flanco inverso de uma dobra de escala regional com 

fechamento a sudeste da faixa como proposto por Endo (2011) e apresenta apenas feições 

sedimentares com unidades separadas por descontinuidades? 

b)  Os metarenitos e/ou quartzitos encontrados na região seriam mesmo pertencentes aos grupos 

Maquiné e Caraça?  

c) A região de confluência entre as faixas NW-SE e N-S, onde estão mapeadas rochas do 

Supergrupo Minas, apresenta uma transição estrutural ou são duas estruturas distintas entre si? 

d) O Grupo Tamanduá está realmente presente na região de confluência e na faixa N-S e compõe 

o Supergrupo Rio das Velhas como proposto inicialmente por Simmons & Maxwell (1961) ou 

é uma unidade basal do Grupo Caraça (Supergrupo Minas) como proposto por Alkmim & 

Marshak (1998) e Silva et al. (2005)? 
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1.2- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

A área de estudo localiza-se na porção centro-leste do QFe, região central do Estado de Minas 

Gerais, entre os municípios de Nova Lima, Rio Acima, Ouro Preto, Mariana e Santa Bárbara, a cerca 

de 80 Km a sudeste de Belo Horizonte e 20 Km a noroeste de Ouro Preto (Figura 1.1).  

Geográfica e fisiograficamente, a faixa Maquiné NW-SE é denominada serra Geral ou da Jaguara 

e possui cerca de 5 km de largura e 50 km de extensão. A orientação geral é N40W, encurvando-se 

para N30E no extremo norte da faixa.  A faixa Maquiné N-S, posicionada a sul do município de Santa 

Bárbara, está inserida no sopé ocidental da serra do Caraça e apresenta cerca de 5 km de largura e 20 

km de extensão. 

A região de confluência entre as duas faixas localiza-se na serra de Capanema, a qual foi objeto de 

mapeamento geológico de detalhe. Apresenta uma área total de aproximadamente 20 Km2 e encontra-

se entre os paralelos 20° 11' 8" S e 20° 13' 10"S e meridianos 43° 34' 4"W e 43° 34' 3"W. 

A área total mapeada neste trabalho para a caracterização do arcabouço estrutural do Grupo 

Maquiné compreende cerca de 300 Km2 e localiza-se entre os paralelos 20° 4' 3" S e 20° 13' 51"S e os 

meridianos 43° 46' 27"W e 43° 32' 27"W. 

O acesso a partir de Ouro Preto é realizado pela BR-356 no sentido Belo Horizonte até o trevo do 

distrito de Cachoeira do Campo, onde se toma por estrada pavimentada, no sentido nordeste por cerca 

de 8 km, em seguida por estrada vicinal não pavimentada por cerca de 12 km até a serra da Jaguara ou 

serra Geral, onde se localiza a área em estudo. 

O acesso a partir da capital Belo Horizonte é realizado pela MG-030 em direção ao município de 

Nova Lima, seguindo-se cerca de 20 km até o município de Rio Acima. A partir daí o acesso é feito 

por vias vicinais não pavimentadas no sentido sudeste, por cerca de 5 km, até a serra da Jaguara ou 

serra Geral. 
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Figura 1.1 – Mapa de localização e vias de acesso. 
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1.3- OBJETIVOS 

O objetivo geral deste estudo é caracterizar o arcabouço estrutural e as relações estruturais e 

estratigráficas nas faixas de ocorrência do Grupo Maquiné, bem como identificar os possíveis fatores 

controladores da mineralização aurífera nas unidades do Grupo Maquiné (Figura 1.2). 

Como objetivos específicos, são enumerados os itens a seguir: 

1- Estudar detalhadamente as feições estruturais do Grupo Maquiné para correta determinação de 

seu arcabouço estrutural; 

2- Identificar uma possível conexão entre as faixas Maquiné NW-SE e N-S; 

3- Realizar estudo microestrutural de amostras orientadas para a identificação de feições 

estruturais; 

4- Realizar estudo petrográfico nas amostras para a identificação da mineralogia e fases de 

metamorfismo; 

5- Elaborar mapa geológico em escala de 1:50.000 na região das faixas NW-SE e N-S;  

6- Elaborar mapa geológico em escala de 1:10.000 na região entre as faixas NW-SE e N-S;  

7- Executar o levantamento de seções tipo visando o entendimento do quadro estratigráfico e a 

natureza da estrutura que condiciona as unidades das faixas Maquiné NW-SE e N-S. 
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Figura 1.2 - Localização da área investigada e das seções-tipo levantadas. 
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1.4- MATERIAIS E MÉTODOS 

1.4.1- Trabalhos preliminares 

Os trabalhos foram realizados em duas etapas descritas em seguida: 

Pesquisa bibliográfica 

Neste estágio do trabalho foi realizada extensa pesquisa bibliográfica sobre os estudos envolvendo 

o Grupo Maquiné e seus correlatos em terrenos arqueanos polimetamórficos similares ao Supergrupo 

Rio das Velhas.  

Comumente o termo “faixa” é designado para uma região crustal caracterizada por intensa 

atividade tectônica, associada a cinturões ou cadeias orogenéticas em regiões móveis da crosta afetada 

por orogênese (e.g. Loczy & Ladeira 1976, Leinz & Leonardos 1970 e Ragan 2009). Porém, o termo 

“faixa” aqui utilizado se refere apenas ao local e expressão longitudinal maior que a largura de 

exposição das rochas do Grupo Maquiné envolvidos neste estudo e dispostos em dois trends distintos. 

Preparação da base cartográfica 

Esta etapa envolveu a utilização de imagens de satélite e de modelos digitais de terreno (SRTM - 

Shuttle Radar Topography Mission), obtidos por meio de sensores remotos. Desta forma o tratamento 

preliminar das feições estruturais regionais como lineamentos morfoestruturais e mapas de linhas de 

forma foi realizado com vistas à preparação do mapa base preliminar. 

1.4.2- Trabalhos de campo 

Mapeamento litoestrutural. 

Esta atividade foi realizada em uma área de aproximadamente 300 Km2, conforme exposto nos 

itens anteriores e durou 40 dias. Primeiramente, esta etapa envolveu a análise dos seguintes dados: 

 Mapa geológico da quadrícula Rio Acima em escala 1:25.000 de 1969, convênio 

USGS/DNPM; 

 Mapa geológico da quadrícula Gandarela em escala 1:25.000 de 1969, convênio 

USGS/DNPM; 

 Mapa geológico da quadrícula Capanema em escala 1:25.000 de 1969, convênio 

USGS/DNPM; 

 Mapa geológico da quadrícula Rio de Pedras em escala 1:25.000 de 1969, convênio 

USGS/DNPM; 
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 Mapa geológico simplificado do greenstone belt Rio das Velhas de Baltazar & Zucchetti 

(2007); 

 Mapa geológico da região metropolitana de Belo Horizonte, em escala 1:50.000, de Caldeira 

(1984); 

 Mapa geológico do Grupo Maquiné, em escala 1:10.000, de Oliveira et al. (2011), Gomes & 

Silva (2011), Claret & Couto (2011), Milagres & Silva (2011), Castro & Bersan (2011), 

Madeira & Souza (2011) e Endo et al. (2011); 

 Mapa Geológico Gandarela, em escala 1:50.000, de Silva et al. (2005) do Projeto Geologia do 

Quadrilátero Ferrífero – CODEMIG; 

 Imagens de satélite Landsat 2014 (Digital Globe) do GoogleTM Earth com resolução máxima 

de 4800/3008 pixels. 

No total, foram levantadas cerca de 330 estações geológicas dispersas por toda a área e o mapa 

de distribuição destas estações é apresentado na Figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3- Mapa de distribuição das estações geológicas. 
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A metodologia empregada para a caracterização do arcabouço estrutural da área consistiu na 

clássica análise da relação entre a xistosidade (Sn) e o acamamento (S0) em um sistema de dobramento 

resultante do mecanismo de flambagem (Figura 1.4). As posições estruturais de flanco normal e 

inverso podem ser obtidas pela relação entre a xistosidade (Sn) e o acamamento (S0), bem como por 

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

flexural e/ou por fluxo flexural estão atuantes (e.g. Ramsay 1967, Loczy & Ladeira 1976, Hobbs et al. 

1976, Park 1983, Davis 1984, Suppe 1985, McClay 1987, Ramsay & Huber 1987, Twiss & Moores 

1992). 

 

Figura 1.4 – Relações entre xistosidade e acamamento, tramas lineares associadas (lineações 
de interseção e mineral) e padrões de dobras em torno de um sistema dobrado multi-acamadado. 
Dobras menores ou relação entre S0 e S1 indicando vorticidade horária e anti-horária (Mod. de Loczy 
& Ladeira 1976, Ramsay & Huber 1987 e Fossen 2010).  

 

O plano de observação de assimetrias de dobras (tipo “S” ou “Z”) e dos indicadores de 

vorticidade é o plano XZ de deformação específica – strain, representado pelo plano perpendicular, 

simultaneamente, ao plano da xistosidade e a lineação de interseção ou eixos de dobras. No caso deste 

estudo, essas estruturas lineares apresentam, em geral, caimentos para ESSE, sendo assim, as visadas 

foram realizadas sempre no sentido do caimento, olhando-se de WNW para ESE. 
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Com o objetivo de exercer uma representação mais precisa das estruturas e que conduza à 

estimativa do modelo estrutural mais próximo da realidade, grande parte das amostras coletadas foram 

orientadas no afloramento para posterior análise petrográfica e microestrutural. Desta forma, foram 

obtidas diversas medidas de estruturas lineares e planares em um mesmo afloramento, ou seja, para 

cada ponto procurou-se obter pelo menos duas medidas de cada estrutura encontrada. 

Neste trabalho, foram levantadas e cartografadas diversas estruturas que receberam diferentes 

nomenclaturas e simbologias (Quadro 1.1). Para a orientação espacial e descrição das estruturas 

planares e lineares foi adotada a notação trama e os mapas geológicos foram elaborados por meio do 

sistema de informações geográficas (SIG) utilizando a projeção Universal Transversa de Mercator 

(UTM) e o South American Datum 1969 (SAD 69).  

 

Quadro 1.1- Nomenclatura e simbologia estrutural empregadas neste trabalho. 

Nomenclatura Abreviatura Simbologia 
Acamamento ou Bandamento Composicional  S0 

 

Xistosidade Sn 
 

Fratura Frat 
 

Lineação de Interseção Li 
 

Eixo de Dobra Ed 
 

Lineação Mineral Lm 
 

Falha de Empurrão - 
 

Sinclinal com flanco invertido - 
 

Anticlinal flanco invertido - 
 

Mina em operação - 
 

Garimpo abandonado - 
 

 

Classificação granulométrica  

O tamanho das partículas das rochas sedimentares detríticas constitui uma propriedade textural 

fundamental, que é também usada na subdivisão básica dos sedimentos. Desta forma, a granulometria 

constitui a base para a descrição precisa dos sedimentos e determinados ambientes apresentam uma 

distribuição granulométrica característica. Além disso, a distribuição granulométrica pode fornecer 

informações importantes sobre os processos físicos atuantes durante a sedimentação (e.g. Suguio 1980). 
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Uma divisão em três partes com base na dimensão do grão é utilizada preliminarmente para 

classificar e nomear sedimentos clásticos terrígenos e rochas sedimentares (e.g. Nichols 2009):  

conglomerados são compostos por clastos maiores do que 2 mm de diâmetro; grãos de areia são 

dimensionados entre 2 mm e 1/16 mm (63 mícrons) de espessura; lama (incluindo argila e lodo) é 

constituído por partículas com menos do que 63 mm de diâmetro. Para a classificação da matriz de um 

sedimento não há tamanho absoluto onde, a matriz de um arenito pode ser constituída por material 

argiloso, ao passo que a matriz de um conglomerado pode ser areia, silte ou argila.  

No entanto, existem diversas formas de fornecer subdivisões dentro dessas categorias. Contudo, as 

descrições granulométricas utilizadas para definir e nomear os metassedimentos neste trabalho seguem as 

premissas da escala de Wentworth apresentada no Quadro 1.2. 

 

 

Quadro 1.2– Escala granulométrica de sedimentos (Mod. de Wentworth 1922).  

Diâmetro (mm) Nome Rocha 

>256 Matacão Conglomerado 

256 − 64 Bloco Conglomerado 

64 − 4 Seixo Médio Conglomerado 

4 − 2 Grânulo Conglomerado 

2 − 1/1 Areia Grossa Arenito 

1/1 − 1/4 Areia Média Arenito 

1/4 − 1/16 Areia Fina Arenito 

1/16 − 1/256 Silte Siltito 

1/256 − 1/2048 Argila Argilito, 
Folhelho 

 

 

Grau de arredondamento e esfericidade 

Durante o transporte de sedimentos, os clastos repetidamente entram em contato uns com os outros e 

com objetos estacionários onde, devido a abrasão e suavização da sua superfície, as bordas angulosas 

tendem a ser removidas primeiro. Um arredondamento progressivo das bordas ocorre com agitação 

prolongada do sedimento e, portanto, o arredondamento é uma função da história do transporte do 
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material. O grau de arredondamento é normalmente avaliado visualmente mas pode também ser calculado 

a partir da forma em secção transversal do clasto.  

A esfericidade pode ser uma característica herdada, isto é, depende da morfologia dos fragmentos 

que se formaram durante o intemperismo. Um clasto em forma de placa vai se tornar mais arredondado 

durante o transporte e tornar-se discoide porém, geralmente mantem a sua forma com um eixo muito mais 

curto do que os demais. Ao descrever os clastos individualmente, suas dimensões podem ser comparadas a 

uma esfera. Assim, clastos discoides ou em forma de agulha têm a esfericidade baixa (e.g. Nichols 2009). 

Desta forma, com o auxílio de uma lupa, é possível a determinação do grau de arredondamento e 

esfericidade dos grãos, por intermédio de gráficos comparativos (Figura 1.5).  

 
Figura 1.5 – Gráfico comparativo para classificação do grau de arredondamento e esfericidade dos 

clastos (Pettijohn et al. 1987).  
 

Grau de seleção dos sedimentos 

O grau de seleção é uma característica da distribuição dos tamanhos dos clastos presentes por 

exemplo: um sedimento bem selecionado é composto principalmente de clastos que se inserem em uma 

classe na escala de Wentworth. Um depósito mal selecionado contém uma ampla gama de tamanhos de 

clastos. Assim, o grau de seleção se dá em função da origem e da história do transporte dos detritos. Com o 

aumento da distância de transporte ou da energia do fluxo, os diferentes tamanhos tendem a se separar. A 

estimativa visual da triagem pode ser feita por comparação com um gráfico (Figura 1.6) ou calculada a 

partir da distribuição granulométrica.  
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Figura 1.6 – Ilustração gráfica para definição do grau de seleção em sedimentos clásticos 
(Mod. de Nichols 2009). 

 

Levantamento das seções geológicas. 

Foram levantadas 3 seções geológicas das unidades do Grupo Maquiné, uma em cada faixa e a 

terceira na zona de confluência entre elas. Contudo, para o levantamento das seções, além de martelo, 

bússola e GPS, foram também utilizados uma lupa de bolso e trena (e. g. Walker 1992, Miall 1997 e 

Mendes 1984). Tal procedimento visa à caracterização do ambiente sedimentar na tentativa de compor 

um arcabouço estratigráfico que permita interpretar as condições paleoambientais. 

Por se tratar de áreas de topografia íngreme e camadas com mergulho, foram aplicados os 

conceitos de trigonometria, para a correta determinação da espessura real das camadas (e. g. Rowland 

et al. 2007). Desta forma, é necessária atenção redobrada para as correlações estratigráficas das 

diferentes unidades litológicas, tendo em vista que elas apresentam feições estruturais e mineralógicas 

semelhantes. Sendo assim, se torna de extrema importância a utilização de critérios adicionais para a 

distinção das unidades que compõem o Grupo Maquiné, como, por exemplo, a determinação dos 

padrões nas imagens de satélite e das camadas guia (Santos 2011).  

Elaboração de seções com camadas dobradas 

Para se obter uma seção geológica em terrenos dobrados da forma mais realística possível, 

utilizou-se a técnica dos arcos (ou Busk). Essa técnica é muito útil na exploração em áreas dobradas 

que mantém a espessura das camadas constantes e também em regiões de bacias e domos. Sua base 

parte do pressuposto de que qualquer curva contínua pode ser expressa como uma série consecutiva de 

arcos de diferentes ângulos e raios (Rowland et al. 2007 e Ragan 2009). 
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Apesar de apresentar baixa acuracidade, esta técnica é precisa, simples e rápida e, baseia-se 

nas seguintes premissas: 

 A transição de um mergulho para o seguinte é suavizado; 

 A espessura da camada é constante. 

Contudo, para se utilizar esta técnica é necessário, primeiramente, construir raios 

perpendiculares às medidas obtidas em campo onde a interseção destes se torna o centro do arco a ser 

elaborado. Desta forma, para cada centro se desenha um arco correspondente ao contato geológico 

conhecido (Figura 1.7). Ao final, as incompatibilidades são corrigidas por meio da construção livre 

ajustando as estruturas à estratigrafia de forma a tornar a seção mais realista possível. 

 

 
    Figura 1.7- Síntese da metodologia para elaboração de seção geológica em terrenos dobrados (Busk 
1929). 

 

Determinação da espessura real em terreno plano.  

Se a atitude de uma unidade de rocha é conhecida, geralmente é possível determinar a sua 

espessura estratigráfica aproximada por meio do mapeamento geológico. Porém, se uma unidade 

apresenta mergulhos acentuados e seus contatos superiores e inferiores são expostos em terreno plano 

ou quase plano, então a espessura é determinada a partir das relações trigonométricas mostradas na 

Figura 1.8 A, onde “t” é a espessura real e “h” é a espessura horizontal. 

Determinação da espessura real em terreno inclinado.  

A espessura das camadas expostas em declives pode ser determinada através das relações 

trigonométricas se, além de mapeados os mergulho “d” e a espessura aparente “h”, a distância vertical 

“v” (diferença de elevação a partir da base para o topo da camada) também for conhecida. A Figura 

1.8 B mostra uma situação em que a camada e a inclinação mergulham na mesma direção.  
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Figura 1.8 – Síntese da metodologia aplicada para o cálculo da espessura real. A)- Regiões de 
topografia plana e camadas com mergulho; B)- Regiões de topografia inclinada e camadas com 
mergulho (Rowland et al. 2007). 

1.4.3- Trabalhos de laboratório 

Microscopia Ótica. 

A partir das amostras coletadas em campo, foram obtidas lâminas polidas para análises 

petrográficas e microestruturais em microscópio a luz transmitida e refletida visando a identificação 

dos constituintes minerais e observações texturais qualitativas. Para uma correta avaliação dos 

mecanismos cinemáticos, essas lâminas foram sempre confeccionadas segundo o corte paralelo ao 

plano XZ e perpendicular à lineação de intersecção (Li) e, quando necessário, também foram 

confeccionadas lâminas ortogonais a esse plano e paralelo à xistosidade ou plano XY. 

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

visada no sentido de caimento do eixo da dobra ou da lineação de interseção (down-plunge method) os 

quais materializam o eixo cinemático finito “b” (Figura 1.9) que, numa deformação de simetria 

monoclínica, é paralelo ao eixo do vórtice ISA1
3 (e.g. Passchier & Williams 1996, Xypolias 2009 e 

2010). As análises microestruturais foram executadas para a contextualização das fácies metamórficas, 

interpretação das relações de contato intergranulares, tamanho de grãos, substituições, alterações e 

associações minerais em áreas mineralizadas, tanto em luz refletida como em luz transmitida.  

1 Instantaneous Stretching Axes – ISA (e.g. Xypolias 2010)  
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Figura 1.9 - Esquema ilustrativo dos elementos de trama de uma zona de cisalhamento dúctil não 
coaxial e respectivos eixos de coordenada cinemáticos (e.g. Ramsay 1967). No caso de deformação 
com simetria monoclínica, o eixo cinemático “b” é paralelo ao eixo do vórtice (Instantaneous 
Stretching Axes – ISA; e.g. Xypolias 2010). 

1.4.4- Trabalhos de escritório 

Os dados obtidos nas atividades de campo foram processados utilizando aplicativos de análise 

estrutural e softwares gráficos para confecção dos mapas geológicos, perfis estratigráficos, desenhos 

esquemáticos e seções geológicas.  

As medidas estruturais levantadas neste processo foram utilizadas em projeções 

estereográficas de hemisfério inferior de igual área (rede de Schmidt). Estas projeções, em conjunto 

com os dados sedimentológicos e estratigráficos, podem ser muito úteis na representação de estruturas 

planares e lineares, principalmente em regiões dobradas onde há forte tendência da mineralização se 

concentrar na zona axial da dobra (e.g. Grossi Sad & Valente 2007). 

A interpretação dos dados foi realizada visando a integração dos mesmos a modelos 

estruturais e tectônicos, a caracterização do ambiente deposicional dos sedimentos do Grupo Maquiné 

e elaboração de artigos científicos e da Dissertação. Nenhum dos dados obtidos neste estudo, tanto em 

campo como em laboratório, foram usadas individualmente ou seja, com a intenção de se obter 

resultados precisos e confiáveis, todas as informações sedimentares, mineralógicas e estruturais 

adquiridas foram tratadas em conjunto. Desta forma, somente através da associação dos resultados das 

análises sedimentares e estruturais e microestruturais, foi possível chegar a conclusão dos modelos 

apresentados neste trabalho.   
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CAPÍTULO 2 

SÍNTESE REGIONAL 

  

2.1-CONTEXTO GEOTECTÔNICO DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

A região S-SE do Cráton do São Francisco (CSF), onde se localiza o Quadrilátero Ferrífero, 

registra diversos eventos geotectônicos do Arqueano ao Proterozoico. Este cráton é definido como um 

núcleo antigo delimitado por cinturões tectônicos (Figura 2.1) relacionados à orogênese Brasiliana, 

onde a sul e oeste encontra-se a faixa Brasília, a noroeste a faixa Rio Preto, a faixa Riacho do Pontal e 

Sergipana ao norte e a faixa Araçuaí a sudeste (Alkmim 2004). 

 

Figura 2.1– Mapa geológico simplificado do Cráton do São Francisco (Alkmim 2004). 

 

Segundo Almeida et al. (1981), o CSF apresenta seu embasamento coberto por rochas de 

diferentes idades, onde está exposto ocorrem rochas graníticas, complexos gnáissicos migmatizados e 
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as fácies metamórficas variam de anfibolito alto a granulito. Estes complexos encerram inúmeras 

intrusões, principalmente graníticas, mas também de natureza máfica e ultramáfica.  

Uma pequena faixa localizada ao sul do CSF, que engloba o QFe e terrenos adjacentes a 

sudoeste (Figura 2.2), e que experimentou ação tectônica e termal durante o Evento Transamazônico, é 

denominada de cinturão Mineiro (Teixeira et al. 1996, Noce et al. 1998, Alkmim & Marshak 1998 e 

Endo 1997). Desta forma, o cinturão Mineiro compreende um complexo metamórfico basal, rochas 

supracrustais dos supergrupos Rio das Velhas e Minas, Grupo Itacolomi, além de granitóides 

arqueanos e paleoproterozoicos (Figura 2.3).  

De acordo com Silva et al. (2002), este cinturão teria se desenvolvido como arco magmático 

marginal a um núcleo arqueano, compondo a região paleocontinental precursora do CSF. Contudo, o 

cinturão Mineiro é interpretado como um amplo sistema de orógenos rhyacianos oriundos da primeira 

amalgamação pericratônica na borda oriental do cráton.  

 

 

Figura 2.2– Cráton do São Francisco com posicionamento do Cinturão Mineiro e terrenos associados 
(Teixeira et al. 1996). 

 

Heilbron et al. (2010) sinalizam que a distribuição de rochas arqueanas e a ocorrência de 

rochas coesas, relacionadas ao arco magmático nos cinturões Mineiro e Mantiqueira, sugerem uma 

dupla subducção sob um microcontinente Arqueano, que atuou como hospedeiro para as rochas dos 
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mesmos. Desta forma, analisando dados radiométricos dos terrenos arqueanos brasileiros, Wernick 

(1981), admite que as idades encontradas são compatíveis com o ciclo Jequié e que se trata, em muitos 

casos, de intensos episódios de metamorfismo, migmatização, granitização, remobilização, intrusão e 

rejuvenescimento isotópico. 

 

Figura 2.3–Mapa geológico esquemático do extremo sul do Cráton do São Francisco, enfatizando a 
zona de influência do Evento Transamazônico (Teixeira et al. 1996) 

 

Os complexos metamórficos basais que ocorrem a sul do CSF têm idades radiométricas de 

2600 Ma, aparentemente correspondentes à época de remobilização do embasamento, com ampla 

granitização e migmatização durante o chamado evento Jequié. Esses fenômenos atuaram em parte 

sobre rochas com mais de 3100 Ma e podem ser identificados no leste da província. O trend estrutural 

do embasamento apresenta orientação N-S, no leste da província, onde rochas granulíticas de vários 

tipos são mais abundantes. Na área central, onde o embasamento antigo é aflorante, há um domínio de 

complexos granito-migmatíticos com trend voltado para a NNW (Almeida et al. 1981). 

A porção central do QFe é caracterizada como uma típica sucessão do tipo greenstone, que 

congrega metavulcânicas (komatiitos, basaltos, vulcanoclásticas) e metassedimentos, incluindo 

formações ferríferas, depósitos carbonáticos e terrígenos, indo constituir o Supergrupo Rio das Velhas. 

A idade das rochas vulcânicas félsicas da base desta unidade é de 2,776 Ga (Machado et al. 1992). O 

greenstone belt Rio das Velhas é o mais conhecido do Brasil por hospedar depósitos de ouro de classe 

mundial e configura uma estrutura relacionada a arco magmático, cuja evolução ocorreu dentro do 

ciclo orogênico Jequié (Bizzi et al. 2003). 
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Ladeira & Roeser (1983) sugerem que o greenstone belt Rio das Velhas se originou após o 

rompimento do embasamento siálico, seguido por fluxos de lavas, diques, sills e pequenos complexos 

acamadados. Concomitantemente, ocorre sedimentação química e vulcanoquímica inicialmente com 

deposição de cherts e BIFs, intercalados com materiais piroclásticos. Posteriormente, ocorre a 

deposição da unidade clástica superior, formada por metarenitos e metagrauvacas, misturadas com 

material argiloso e metaconglomerados, quartzitos impuros, quartzo xistos e filitos. 

Segundo Baltazar & Zucchetti (2007), o desenvolvimento geotectônico das unidades 

arqueanas do QFe (Figura 2.4) se processou em quatro ciclos apresentados a seguir: 

 Ciclo 1 – Associado a regime tectônico extensional de uma bacia de espalhamento 

oceânico, representado por rochas vulcânicas máfica-ultramáficas e sequências vulcano-

sedimentares. 

 Ciclo 2 – Associado ao estágio final da bacia de espalhamento oceânico e início da fase de 

subducção, caracterizado por sedimentos pelágicos, químicos e clasto-químicos. 

 Ciclo 3 – Fase de subducção gerando ambientes de trincheira, back-arc e fore-arc 

representado por turbiditos submarinos retrabalhados e rochas vulcanoclásticas. 

 Ciclo 4 – Regime de retro arco resultando em uma bacia de ante país, correlacionado a 

sequências aluvio-fluviais não marinhas.  
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Figura 2.4 – Mapa geológico simplificado de parte do Quadrilátero Ferrífero (Mod. de Baltazar & 
Zucchetti 2007). 
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2.1.1- Fases de deformação 

Sadowski et al. (1984) relatam duas fases de dobramento penetrativo na porção centro-leste do 

QFe. A primeira estaria associada a direções de eixo E-W, resultantes de esforços compressivos de 

direção N-S e a segunda com eixos submeridionais.  Foram encontradas por aquele autor marcas de 

oxidação que podem indicar deformação plana com eixo de estiramento máximo subvertical e 

achatamento no plano de xistosidade. 

Dois eventos sãos descrito por Chemale Jr. et al. (1994), onde o primeiro pode estar relacionado 

aos corpos metamáficos discordantes pré-tectônicos. O segundo evento, de idade Brasiliana (650 Ma - 

500 Ma), estaria associado a uma tectônica colisional, resultando em um sistema de empurrões com 

vergência para oeste, e incluiria quatro fases de deformação associadas ao QFe: 

 Primeira fase: Principal fase de deformação com geração de dobras, foliação milonítica, 

foliação plano-axial, lineações de estiramento mineral e falhas de empurrão; 

 Segunda fase: Redobramento da foliação principal com geração de dobras e clivagem plano-

axial, de orientação aproximada E-W;  

 Terceira fase: Direção principal N-S, associada a kink-bands, crenulações e clivagens de 

crenulação; 

 Quarta fase: Associada a regime rúptil com desenvolvimento de sistemas de fratura de alto 

ângulo.  

Endo (1997) descreve a evolução tectônica do arqueano no QFe por meio de três eventos tectono-

deformacionais, denominados de Rio das Velhas I, Rio das Velhas II e Rio das Velhas III. O primeiro 

é caracterizado por uma cinemática direcional destral e deformação cisalhante rúptil, segundo as 

descontinuidades NE-SW e NS. O segundo, estaria associado a uma cinemática direcional sinistral, 

causando o fraturamento das unidades do Grupo Nova Lima e gerando bacias NW-SE que 

possibilitaram a deposição dos sedimentos Maquiné. O último evento do Arqueano, Rio das Velhas 

III, é descrito com uma cinemática direcional destral, responsável pela inversão da bacia Maquiné e 

intrusão de granitos sin-tectônicos segundo as descontinuidades NE-SW. 

Já as feições tectônicas atribuídas ao ciclo orogênico Transamazônico são interpretadas como 

sendo o resultado da superposição de dois megaeventos tectônicos de caráter progressivo. O primeiro 

evento é constituído por uma fase compressional, com vetor tectônico dirigido para SW, seguido por 

uma fase extensional com vetor tectônico dirigido para SE. Ainda de acordo com o mesmo autor, o 

segundo evento está associado a uma fase transpressional sinistral, seguida por um colapso pós 

orogênico cujo vetor tectônico é orientado de SE para NW.  
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As propostas de evolução tectônica para o QFe de acordo com Alkmim & Marshak (1998), 

Baltazar & Zucchetti (2000) e Silva et. al. (2005), são sintetizadas no Quadro 2.1. Aqueles autores 

reconhecem a ação de três eventos deformacionais associados a cinco episódios distintos. 

 

Quadro 2.1 – Síntese de evolução tectônica do QFe de acordo com Alkmim & Marshak (1998), 
Baltazar & Zucchetti (2000) e Silva et. al. (2005). 
 

Evento Fase Interpretação 
 
 

Evento Rio das 
Velhas 

 
 

F1 

Deformação mais antiga registrada no Greenstone Belt Rio das Velhas, 
com transporte de N para S afetando o embasamento granito-gnáissico, 
o Grupo Nova Lima e a Formação Palmital do Grupo Maquiné. 

 
F2 

Extensos lineamentos estruturais que são falhas de empurrão, com 
importante componente direcional sinistral, orientadas segundo NW-
SE. 

 
Evento 

Transamazônico 

 
F3 

Orógeno contracional paleoproterozoico com transporte de massa de SE 
para NW. 

 
F4 

Colapso orogênico, extensional, regional e com o posicionamento de 
domos granito gnáissicos. 

Evento Brasiliano  
F5 

Relacionado a rampas oblíquas e frontais dos fronts de empurrão. 
Tectônica tangencial, compressional, rotacional, dúctil a dúctil-rúptil, 
dirigida de E para W. 

 

2.2 ARCABOUÇO ESTRUTURAL 

Sistemas de falhas e dobras maiores 

Sinclinal Vargem do Lima 

Apesar de não ter se confirmado a existência desta estrutura neste trabalho, o sinclinal Vargem 

do Lima foi caracterizado por Dorr (1969) como uma dobra fechada com traço axial de trend NW-SE 

e extensão superior a 50 km, porém oscila para NE na sua porção norte.  Seu mergulho na extremidade 

sul não é determinável devido a presença de grande falhas e zonas de cisalhamento. Para Correa Neto 

et al. (1997), esta estrutura seria delineada pelo arqueamento das rochas do Supergrupo Rio das 

Velhas ocorrido durante o Evento Transamazônico é delimitado pela área de afloramento da base do 

Grupo Maquiné na faixa NW-SE.   

Baltazar & Zucchetti (2007) afirmam que esta dobra encontra-se fortemente cisalhada segundo 

seu plano axial, principalmente na porção sul, onde são descritas rochas quartzosas cataclásticas. A 

deformação diminui de intensidade para N-NE.  
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Sinclinal Ouro Fino 

O sinclinal Ouro Fino, localizado próximo à área de confluência entre as faixas Maquiné NW-

SE e N-S, na região de Capanema, foi descrito primeiramente por Dorr (1969) como um sinclinal 

redobrado. Esta estrutura, teria sido originalmente orientada segundo trend NW-SE, mas o extremo 

norte foi redobrado para sua posição atual (NE-SW) devido a atuação dominante da falha do Fundão.  

Segundo Fonseca (1990), esta estrutura teria se formado por meio de esforços compressivos 

com vetor tectônico dirigido para W. O Grupo Caraça e a Formação Cauê são as únicas unidades do 

Supergrupo Minas preservados na estrutura sinclinorial. As formações Moeda e Batatal bordejam o 

sinclinal exceto na porção NNE, quando o Grupo Nova Lima sobrepõe-se às unidades Minas devido a 

ação da falha Córrego das Flechas. 

No entanto, Franco & Endo (2004) classificam o sinclinal Ouro Fino como uma dobra 

reclinada com eixo na direção aproximada E-W, formada no primeiro evento de dobramento que 

afetou as unidades do Supergrupo Minas. Esta estrutura representaria um sinclinal antifórmico 

resultante do redobramento coaxial do flanco inverso de uma dobra isoclinal de caráter regional ou 

uma dobra recumbente de segunda ordem do flanco normal de um dobramento isoclinal regional com 

vergência para norte. 

Sinclinal Gandarela 

Localizada entre as faixas Maquiné NW-SE e N-S, esta estrutura de escala regional é orientada 

segundo a direção NE-SW e é descrita por Dorr (1969) como uma dobra reclinada de comportamentos 

estruturais distintos, cuja linha de charneira apresenta caimento moderado para SE. Da porção central 

em direção a NE da estrutura, os limbos apresentam mergulhos variados e convergem tornando a 

dobra de apertada a isoclinal. Corroborando com esta informação, estudos geofísicos realizados por 

Oliveira et al. (2005) confirmam que a inclinação do flanco SE do sinclinal Gandarela possui um 

mergulho mais acentuado em relação ao flanco NW. 

Esta estrutura é descrita como um sinclinal antifórmico, resultante de três fases 

deformacionais onde, primeiramente teria se formado uma dobra recumbente com o Supergrupo Rio 

das Velhas no interior da nucleação. Em seguida teria ocorrido redobramento do flanco inverso e, por 

último, a geração de uma dobra-falha, afetando o segmento oriental do sinclinal. Esta dobra apresenta 

ainda um adelgaçamento tectônico progressivo, tanto da estrutura quanto das camadas, em 

profundidade (Oliveira et al. 2005). 

Sistema de falhas Fundão-Cambotas 

A falha do Fundão faz parte do denominado sistema de cavalgamento Fundão-Cambotas que é 

definindo como um sistema de falhas de cavalgamento com mais de 60 km de extensão. É uma 
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megaestrutura formada pela articulação das falhas do Fundão e Cambotas configurando um front de 

empurrões e dobramentos envolvendo a sinclinal Gandarela. Em superfície o traço desta falha perfaz 

um arco, com a parte côncava voltada para leste e provoca um o encurtamento crustal da ordem de 5 

km, para NW ou WNW. Esta estrutura secciona toda a aba sul da sinclinal Gandarela e limita a 

continuidade desta sinclinal para NE. Em sua porção oriental, ocorrem falhas reversas e foliações 

associadas, onde localmente nota-se um empilhamento tectônico das rochas supracrustais porém, na 

porção ocidental a deformação é mais tênue (Dorr 1969). 

Estudos feitos na porção sul da faixa Maquiné, Corrêa Neto et al. (1997) e Corrêa Neto (2001) 

identificam diversas escamas de falhas de empurrão formando um conjunto de falhas imbricadas 

(imbricate thrust sheets) balizadas a nordeste pela zona de cisalhamento Cambotas, em um domínio de 

rampa oblíqua. As relações entre a foliação principal e a lineação de estiramento indicariam um 

domínio de rampa frontal na porção norte. Os indicadores cinemáticos mostram que estas estruturas 

seriam consistentes com movimentação aproximada de E para W. Araújo (2001) no entanto, acredita 

que estas falhas de empurrão, direcionais e de cavalgamento estão fortemente associadas a deformação 

e ao transporte tectônico de unidades rochosas de SE para NW. 

 Dorr (1969) interpreta que o cisalhamento que ocorre nesta mesma região afeta também as 

rochas do Supergrupo Minas no sinclinal Conta História e sinclinal Ouro Fino, gerando falhamentos. 

Tais falhamentos, também ocorrem paralelos aos encontrados entre o sinclinal Conta História e o 

sinclinal Vargem do Lima e fazem parte do Sistema de Falhas do Fundão.  

Para Gomes et al. (2000), esse sistema de falhas foi originado pela tectônica compressiva que 

afetou o leste do QFe, no brasiliano. Com características de um sistema oroclinal invertido estaria 

representado por uma grande falha com trajetória em degrau e rampas laterais, conectada em 

profundidade pelo conjunto de falhas que compõe o sistema de falhas Água Quente. 

Zona de Cisalhamento São Vicente 

Também chamada de lineamento paciência, a zona de cisalhamento São Vicente é uma 

estrutura de direção NW-SE, que ocorre truncando diversas unidades do Grupo Nova Lima desde a 

cidade de Mariana até cidade de Nova Lima. Esta estrutura representa uma importante 

descontinuidade crustal, com elevada importância econômica devido as mineralizações de ouro e é 

interpretada como uma zona de cisalhamento de cinemática sinistral que demonstra um forte controle 

estrutural para as mineralizações deste metal. De tal forma, seguindo o trend desta estrutura se alojam 

diversas minas de ouro já paralisadas e/ou em operação. No entanto, esta estrutura é caracterizada 

neste trabalho como uma falha de empurrão. 

Esta zona de cisalhamento que se formou a partir da interação de eventos de deformação 

dúctil-rúptil e metamórficos e representa a principal estrutura mineralizada em ouro do QFe. Esses 
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eventos propiciaram as condições de drenagem de fluidos mineralizantes para zonas de alívio de 

pressão, precipitando assim sulfetos e ouro no interior e nos extremos das zonas de cisalhamento, 

principalmente São Vicente e Tapera (Araújo, 2001).  

Para Teixeira et al. (2006), as ocorrências de ouro na região em estudo estão associadas 

principalmente à esta estrutura, que apresenta assinatura geofísica padrão com valores de fase do sinal 

analítico próximo a zero. No geral esta falha apresenta pouca profundidade entre 200 e 400 metros, 

com algumas áreas mais profundas entre 400 m a 800 metros. Em trabalhos recentes realizados na 

porção norte desta estrutura, Madeira et al. (2014) sinalizam que a zona de cisalhamento São Vicente 

representa o descolamento basal da nappe Ouro Preto (Almeida, 2004) propiciando sua conexão com a 

nappe Curral (Endo et al. 2005). 

2.3- ESTRATIGRAFIA 

2.3.1- Considerações Iniciais 

Segundo Dorr (1969), a região do QFe pode ser dividida em quatro grandes unidades, onde a 

primeira é composta por rochas gnáissicas e graníticas e por rochas intrusivas máficas e ultramáficas 

de diversas idades. As outras três unidades são separadas em: 

- Supergrupo Rio das Velhas que é composto pelos grupos Nova Lima (base) e Maquiné (topo); 

- Supergrupo Minas, composto, da base para no topo, pelos grupos Tamanduá, Caraça, Itabira, 

Piracicaba e Sabará; 

- Grupo Itacolomi. 

Seguindo basicamente o mesmo pensamento de Dorr (1969), apenas utilizando nomenclaturas 

mais atuais, Alkmim (2004) interpreta o QFe com cinco unidades principais: Complexo metamórfico 

basal, supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas, Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi e granitóides 

arqueanos e paleoproterozoicos. Estas unidades serão descritas nos itens a seguir, com ênfase maior 

para as rochas arqueanas do Supergrupo Rio das Velhas, foco de interesse deste trabalho. 

2.3.2- Complexo Metamórfico 

As rochas mais antigas do QFe são representadas por ortognaisses cinza, tonalítico-

trondhjemítico-granodioríticos (TTG). Estas rochas formam pequenos núcleos, domos ou maciços, 

envolvidos também por ortognaisses similares aos TTG ou calcialcalinos, mais jovens (mesoarqueanos 

e/ou neoarqueanos), o que denota eventos acrescionais sucessivos na edificação desses segmentos 
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crustais antigos. As estruturas dômicas apresentam proeminente foliação de borda, enquanto os 

greenstone belts e os remanescentes de rochas supracrustais acumularam-se em quilhas (Alkmim & 

Marshak 1998 e Bizzi et al. 2003). 

Herz (1970) denomina as rochas gnáissicas encontrados a norte do QFe como Complexo Belo 

Horizonte, a nordeste de Complexo Caeté, no centro Complexo Bação e a oeste Complexo Bonfim. 

No trabalho executado por Endo & Machado (2002) os complexos metamórficos são resumidos em 

cinco denominações: Complexo Metamórfico Bonfim, Complexo Metamórfico Bação, Complexo 

Metamórfico Mantiqueira, Complexo Metamórfico Santa Bárbara e Complexo Metamórfico Belo 

Horizonte. 

Segundo Almeida (2004), o complexo metamórfico constituído pelos TTG’s, exibe protólitos 

que se formaram entre 2,9 e 3,2 Ga. Granitóides calcialcalinos com idades em torno de 2,78 Ga e 

granitóides anorogênicos formados entre 2,7 e 2,6 Ga intrudem os gnaisses e migmatitos mais antigos. 

Embora estes complexos do embasamento arqueano do QFe apresentem um longo período evolutivo 

os principais eventos de geração ou retrabalhamento ocorreram em um período relativamente curto, 

entre 2,9 e 2,7 Ga (Renger et al., 1994). 

Estudos recentes realizados por Lana et al. (2013) revelam que os principais períodos de 

geração dos terrenos TTG na porção sul do Cráton do São Francisco ocorreram no período entre 3,22 a 

2,77 Ga. Baseados nesta distribuição geocronológica e espacial aqueles autores sugerem que o 

Complexo Metamórfico Santa Bárbara representa a única relíquia da crosta Palaeoarqueana do Sul do 

Cráton do São Francisco.   

Picos de idades em zircões detríticos entre 2,9 a 2,85 Ga, registrados nos complexos Belo 

Horizonte, Campo Belo e Gouveia sugerem que estas idades coincide com evento tectonotermal que 

provavelmente afetou toda a crosta continental (Noce et al. 1998). Os mesmos autores caracterizam 

um evento de migmatização ocorrido a 2860+14/-10 Ma no complexo Belo Horizonte que afetou os 

gnaisses tipo TTG, desenvolvendo foliação regional N-S de baixo ângulo.  

Dados isotópicos e geoquímicos indicam que os componentes mais antigos dessas complexos 

foram cristalizados a partir de magmas juvenis de derivação mantélica, enquanto os mais jovens 

sugerem variados graus de contaminação por material crustal. As idades U-Pb de cristalização 

magmática dessas rochas mostram a existência de sucessivos episódios de acresção ocorridos entre 3,4 

e 3,0 Ga (Bizzi et al. 2003). Porém, Hartmann et al. (2006) encontraram no embasamento 

Paleoarqueano da região do QFe o mais antigo cristal de zircão datado na América do Sul, com idade 

de 3809 ± 3 Ma.  

O embasamento das rochas supracrustais do greenstone belt Rio das Velhas é o Complexo do 

Bação, composto predominantemente por gnaisses de composição tonalítica e granodiorítica (Fonseca 
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& Jordt Evangelista 2013). Contudo, Endo & Machado (2002) também identificam granitos, granitos 

miloníticos e gnaisses miloníticos como pertencentes ao referido complexo que, por sua vez, apresenta 

idades entre 2,77 a 2,92 Ga (Lana et al. 2013).  

Endo (1997) afirma que o contato entre as rochas do Complexo Bação com as rochas do 

Grupo Nova Lima, base do Supergrupo Rio das Velhas, é tectonizado e apresenta rochas miloníticas 

com mergulhos moderados a verticais. As estruturas de borda apresentam características de milonitos 

representadas por S-tectonitos, com mergulhos verticais e lineações de estiramento mineral sub-

horizontais.  

A foliação bem desenvolvida encontrada nestas rochas é descrita por Dorr (1969). Exibe 

bandas claras e escuras, compostas principalmente por quartzo deformado, plagioclásio, biotita e 

quantidades variadas de porfiroblastos de microclínio. Contudo, a foliação principal, é tida como 

resultado da transposição de processos relacionados à zona de cisalhamento dúctil não-coaxial, com 

mergulhos elevados de direções N-S, NE-SW, E-W e, subordinadamente, NW-SE (Endo 1997).  

2.3.3- Supergrupo Rio das Velhas 

O Supergrupo Rio das Velhas compreende rochas metassedimentares xistosas e 

metavulcânicas (Dorr 1969). Estas rochas compõem os grupos Nova Lima (base), mais antigo, e 

Maquiné, mais jovem. O Grupo Maquiné considerado o último evento sedimentar representativo do 

arqueano nesta região é o foco de estudo deste trabalho.  

Utilizando-se da metodologia de associação de litofácies, Baltazar & Zucchetti (2007) 

propõem uma subdivisão em três ciclos (como mostrado na Figura 2.4) para a geração do Grupo Nova 

Lima apresentada a seguir: 

Ciclo 1 – Associação vulcânica máfica-ultramáfica e associação sedimentar vulcano-química 

da (Porção basal: unidades Ouro Fino e Morro Vermelho); 

Ciclo 2 – Associação sedimentar clasto-química e turbiditos distais epiclásticos (Porção 

intermediária: unidades Santa Quitéria, Mindá, Córrego do Sítio, Catarina Mendes e Fazenda Velha); 

Ciclo 3 – Associação vulcanoclástica, turbiditos epiclásticos (indivisos) e turbiditos 

epiclásticos proximais (Porção superior: unidade Córrego da Paina). 

2.3.3.1- Grupo Nova Lima 

Segundo Dorr (1969), o Grupo Nova Lima pode apresentar mais de 3500 metros de espessura, 

onde a maioria das rochas são descritas como um saprolito de coloração castanha, rosa e vermelha 
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devido ao intemperismo da clorita e da biotita (em determinadas zonas de metamórficas). No entanto, 

alguns afloramentos mostram um forte bandamento claramente relacionado à foliação. A idade 

máxima do Grupo Nova Lima é de aproximadamente 2746 ± 5 Ma (Hartmann et al. 2006). 

O’Rourke (1957) classificava esta unidade como sequência pré-Maquiné, ou seja, as rochas 

encontradas abaixo de uma discordância localizada na base do Grupo Maquiné. Essas rochas são 

compostas por filitos cloríticos e quartzitos, que segundo aquele autor gradavam localmente para 

xistos e gnaisses. Estes filitos cloríticos pobremente diferenciados e quartzitos da sequência pré-

Maquiné, constituem uma assembleia lítica que contrasta com os quartzitos bem selecionados, ardósia 

e sedimentos químicos dos grupos subsequentes. 

A porção basal desta unidade é representada por magmatismo máfico-ultramáfico constituído 

por derrames maciços, almofadados, e com textura variolítica, quimicamente compatíveis com 

basaltos do tipo Normal Mid-Ocean Ridge Basalt (NMORB); metabasaltos komatiíticos e 

metaultramáficas com texturas spinifex e cumuláticas. À esta unidade associam-se, ainda, 

metassedimentos químico-exalativos (BIF, metachert) e metapelitos carbonosos intercalados com 

rochas metassedimentares clástica de granulometria fina. Rochas metassedimentares vulcanoclásticas 

ocorrem como tufos e aglomerados dacíticos (Zucchetti & Baltazar 1998). No quadro 2.2 encontra-se 

a coluna estratigráfica do Grupo Nova Lima. 

Processos metamórficos associados a transformações metassomáticas são identificados por 

Ladeira & Roeser (1983) e Wernick (1981) através da presença de esteatitos, serpentinitos, talco, 

clorita, tremolita e actinolita xistos.  Estes litotipos podem ser derivados de protólitos ígneos máfico-

ultramáficos (sequências dunítica-gabróides). A presença de texturas spinifex também é observada por 

Fonseca & Jordt Evangelista (2013), demonstrando que pelo menos uma parte destas rochas 

ultramáficas primárias era de natureza vulcânica, originada de komatiitos. 

Além destas rochas máfico-ultramáficas, Junqueira et al. (2007) identificam basaltos maciços, 

amigdaloidais, variolíticos e almofadados em alguns locais, intercalados com formações ferríferas 

bandadas fácies oxido, metachert e xistos carbonosos.  

Gair (1962) também distingue algumas variedades de xistos e filitos: quartzo-sericita xisto, 

quartzo-clorita-sericita xistos, xisto ricos em carbonato, quartzo-biotita (ou stilpnomelana) xistos, 

xistos quartzosos e feldspáticos, filitos grafitosos, xistos ferruginosos e xistos metavulcânicos. 

Contudo, também são identificados por aquele autor rochas como: formação ferrífera fácies carbonato, 

quartzitos, grauvacas, quartzo-dolomitos, quartzo ankerito, quartzito sericítico e conglomerado 

xistoso.  

O topo do Grupo Nova Lima é interpretado por Baltazar et al. (2005) como uma associação de 

litofácies litorânea, composta por quartzitos, conglomerados e xistos quartzosos da unidade Andaime. 
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Desta forma, a Formação Palmital, base do Grupo Maquiné, ficaria restrita à unidade Rio de Pedras, 

interpretada como depósitos de planície de maré (Zucchetti & Baltazar 2000). 

Entretanto, em estudos realizados no Grupo Nova Lima, Baltazar & Zucchetti (2007) também 

inserem a unidade Rio de Pedras da Formação Palmital no topo do Grupo Nova Lima, diferentemente 

do proposto por Dorr (1969), O’Rourke (1957) e Baltazar et al. (2005). Esta unidade é reinterpretada 

pelos autores como uma sequência de turbiditos, transicionais para as grauvacas vulcanogênicas, que 

por sua vez são relacionadas à associação de litofácies vulcanoclástica.  

Para aqueles autores esta proposição é sustentada pela ocorrência de uma discordância angular 

no contato da Formação Palmital com a Formação Casa Forte sobrejacente e pela descrição de uma 

transição da Formação Palmital para rochas metassedimentares do Grupo Nova Lima (Dorr 1969). 

No entanto, as interpretações aplicadas neste trabalho, seguem as definições propostas por 

Dorr (1969) e Baltazar et al. (2005) onde, a unidade Rio de Pedras da Formação Palmital permanece 

na base do Grupo Maquiné e não no topo do Grupo Nova Lima. 

O contato entre o Grupo Nova Lima e as rochas graníticas é sempre intrusivo (Dorr 1969). 

Entretanto, de acordo com Gair (1962), o topo do Grupo Nova Lima em contato com Grupo Maquiné 

é muitas vezes mascarado pelo intemperismo, mas pode ser evidenciado por conglomerados basais 

(Grupo Maquiné) que representar o registro de uma discordância angular. Porém, este contato varia 

em determinadas regiões, sendo tectônico, gerado por falhamento na porção sul do QFe e, gradacional, 

na região de Caeté e São Bartolomeu (Dorr 1969).  

Em resumo, o contato entre o Grupo Nova Lima e o Grupo Maquiné é descrito como 

discordante, concordante e gradacional de acordo com a localidade em que aflora. Segundo Etter et al. 

(2003), este contato é representado por: formações ferríferas bandadas (BIF), sericita-quartzo xistos 

variavelmente grafitosos com bancos submétricos de quartzitos piritosos e lentes de 

metaconglomerados polimíticos com seixos de metachert, BIF (de fácies óxido com magnetita, 

carbonato e sulfeto), xistos pelíticos, máficos e ultramáficos e quartzo de veio em matriz quartzítica 

xistosa verde com cloritóide, clorita e muscovita, pirita e outros sulfetos detríticos. 
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Quadro 2.2 – Coluna Estratigráfica do Grupo Nova Lima (Baltazar et al. 2005).

 

 

ERA Grupo Unidade Descrição litológica Interpretação

Andaimes
Quartzito, quartzito microconglomerático, 

conglomerado polimítico e quartzo-mica xisto

Associação de litofácies 
litorânea: representante de 

sedimentos depositados em água 
rasa, com influência de marés 

Pau d'oleo
Metarenito e metassiltito carbonáticos, em 

intercalações rítmicas, e metagrauvaca
Associação de litofácies 

litorênea: planície de maré

 Córrego da 
Paina

Quartzo-mica-clorita xisto, clorita xisto, biotita-
mica xisto feldspático; formação ferrífera 

local. 

Associação de litofácies 
Ressedimentada: metaturbiditos 

distais.

 Fazenda 
Velha 

Clorita-quartzo xisto feldspático, biotita-sericita-
clorita xisto feldspático, biotita-moscovita xisto, 
rocha calcissilicática e metargilito carbonoso 

(metapsamitos e metapelitos com 
estratificação gradacional e cruzada de 

pequeno porte).

 Associaçãode litofácies 
Ressedimentada: metapsamitos e 

metapelitos com estratificação 
gradacional e cruzada de 

pequeno porte.

 Catarina 
Mendes 

Carbonato-quartzo-feldspato-biotita-clorita 
xisto, sericita-biotita-clorita-quartzo xisto, 
quartzo-clorita xisto, rocha calcissilicática, 
metaconglomerado. Formação ferrífera. 
Granada-estaurolita xisto em auréolas de 

metamorfismo de contato. 

Associação de litofácies 
Ressedimentada: metagrauvaca 

com estratificação cíclica e 
gradacional e estratificação 
plano-paralela e cruzada.

 Córrego do 
Sítio

  Quartzo-carbonato-mica-clorita xisto, quartzo-
mica xisto, filito carbonoso; Formação 

ferrífera. Sericita-quarzto xisto.

 Associação de litofácies 
Ressedimentada: metapelitos e 

metapsamitos com estratificação 
gradacional e cruzada.

 Mindá 

   Plagioclásio-clorita-mica-quartzo xisto, 
sericita-quartzo xisto, quartzo-clorita-mica 
xisto; xisto carbonoso e formação ferrífera 

subordinados.

 Associação de litofácies 
Ressedimentada: metapsamitos e 

metapelitos com estratificação 
gradacional preservada.

Mestre 
Caetano

Sericita-clorita-quartzo e sericita-clorita xistos, 
sericita xisto e xisto carbonoso; formação 

ferrífera e quartzo-ankerita xisto

Associação de litofácies 
vulcanoclástica

Ribeirão 
Vermelho

Metaglomerado, metatufo félsico e máfico, 
metagrauvaca, metarenito, metapelito e 

metandesito

Associação de litofácies 
vulcanoclástica

 Santa 
Quitéria 

  Mica-quartzo xisto, clorita-quartzo xisto, 
sericita-clorita xisto, xisto carbonoso, 

formação ferrífera e metachert.

 Associação de litofácies 
Sedimentar Clasto-química.

 Morro 
Vermelho 

Metabasalto toleiítico e komatiítico, formação 
ferrífera e metachert; xisto epiclástico e 

metavulcânica félsica subordinada. 

Associação de litofácies 
Vulcanossedimentar-química.

 Ouro Fino 

  Metabasalto toleiítico e komatiítico, 
metaperidotito e metatufo básico; 

metavulcânica ácida, metachert, formação 
ferrífera e xisto carbonoso subordinado. 

Associação de litofácies 
Vulcânica Máfica-Ultramáfica.  
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2.3.3.2- Grupo Maquiné 

O Grupo Maquiné pode chegar a mais de 1500 metros de espessura e é composto por duas 

formações, uma inferior, em contato com o Grupo Nova Lima, constituindo unidades psamíticas da 

Formação Palmital e, no topo, as unidades clásticas da Formação Casa Forte.  A primeira apresenta 

maiores quantidades de material clorítico e sericítico enquanto que a última consiste principalmente 

em quartzitos e conglomerados (Dorr 1969 e Féboli 2010). Baseados em associações de litofácies, 

Baltazar et al. (2005) propõe uma coluna estratigráfica definindo 5 unidades que são apresentadas no 

Quadro 2.3.  

Formação Palmital é caracterizada por Baltazar et al. (2005) como uma associação de 

litofácies ressedimentada relacionada a turbiditos proximais. É constituída principalmente por 

quartzito sericítico, filito quartzoso com lentes de quartzito e xistos representando metarenito, 

metagrauvaca e metargilito, apresentando também alguns níveis de conglomerados. Estes 

metassedimentos são classificados como maturos e bem selecionados, o que indica baixa atividade 

tectônica durante sua sedimentação, comparada com os episódios tectônicos dos eventos anteriores.  

Como mencionado anteriormente, Baltazar & Zucchetti (2007) consideram a Formação 

Palmital como turbiditos proximais com transição para metagrauvacas vulcanogênicas de uma 

associação vulcanoclástica. Desta forma, esta formação é interpretada como sedimentos marinhos 

proximais a edifícios vulcânicos em um ambiente de arco de ilha, sugerindo assim a sua exclusão do 

Grupo Maquiné.  

A Formação Casa Forte foi descrita por Baltazar et al. (2005) e Baltazar & Zucchetti (2007) 

como uma unidade continental não-marinha formada por depósitos fluviais e frentes aluviais. Esta 

formação é composta por uma sequência de arenito-conglomerado, arenitos de granulometria grossa e 

arenitos de granulometria fina a média. A sequência arenito-conglomerado é dominada por 

conglomerados polimíticos clasto-suportados cujos seixos são arredondados ou achatados compostos 

por arenitos, quartzo de veio, BIF, siltitos e pelitos. Os arenitos de granulometria média podem se 

apresentar maciços, bandados, com estratificação plano-paralela ou estratificação cruzada planar. 

Ocorrem também sericita quartzito com intercalações de metaconglomerado polimítico e horizontes 

xistosos com cloritóide (Zucchetti & Baltazar, 1998). 

Contudo, O’Rourke (1957) descreve a porção superior do Grupo Maquiné a partir de:  

membro inferior, intermediário e superior. O membro inferior é caracterizado por quartzitos de 

granulometria fina (com matriz quartzosa, piritizada contendo pequenas quantidades de ouro) e filitos. 

O membro intermediário seria constituído por quartzitos e conglomerados e o membro superior 

apresentaria quartzitos ricos em cianita e filitos. 
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Quadro 2.3 – Coluna Estratigráfica do Grupo Maquiné (Baltazar et al. 2005).  

 

 

Os níveis de conglomerados são lenticulares, porém Dorr (1969) enfatiza que nas folhas 

Gandarela e Rio de Pedras, podem ser traçadas por quilômetros. Os seixos destes conglomerados 

compostos por quartzo de veio são arredondados e os seixos compostos por filitos, BIF e quartzitos 

finos são alongados. Os seixos de filitos e quartzitos podem ser encontrados por toda a área, porém os 

ERA Grupo Formação Unidade Descrição litológica Interpretação

 Capanema

  Sericita xisto e 
sericitaquartzo xisto fino, com 
estratificação gradacional e 

cruzada preservadas                                                   

   Associação de 
Litofácies Não-Marinha:  

aluvial-fluvial distal.

Córrego do                    
Engenho

  Quartzito sericítico de 
granulação média a fina com 
estratificação gradacional e 

cruzada preservadas e 
quartzito conglomerático 

subordinado.                                                                                             

  Associação de 
Litofácies Não-Marinha:  

aluvial-fluvial distal.

  Fácies Córrego da Cidreira  
metaconglomerado polimítico 
e quartzito sericítico fino com 
estratificação gradacional e 

cruzada acanalada e 
tangencial 

Associação de Litofácies 
Não-Marinha: leques 

aluvial-fluviais.                                         

  Fácies Córrego do Viana  
Metaconglomerado polimítico 
e quartzito sericítico fino com 
estratificação gradacional e 

cruzada acanalada e 
tangencial; Quartzo mica xisto 

subordinado.                                                                                 

Associação de Litofácies 
Não-Marinha: leques 

aluvial-fluviais.

PA
L

M
IT

A
L

Rio de Pedras

  Metarenito, metagrauvaca e 
metargilito, com estratificação 

cruzada preservada de 
pequeno a médio porte; xisto 

carbonoso subordinado.                

Associação de Litofácies 
Ressedimentada: 

metaturbiditos proximais.

Jaguara

Chica Dona

Associação de Litofácies 
Não-Marinha: 

metassedimentos aluvial-
fluviais de fluxo.
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  Quartzito sericítico de 
granulação média a grossa e 

grit; metaconglomerado 
polimítico e quartzo-mica xisto 

subordinado. Estratificação 
gradacional e cruzada 
acanalada e tangencial 

preservadas. 
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seixos compostos por BIF são encontrados em maior abundância na porção norte do que na porção sul 

da faixa Maquiné. 

Segundo Dorr (1969), a Formação Casa Forte pode apresentar mais de 400 metros de 

espessura de consiste em quartzitos maciços e xistosos, sericíticos e cloríticos e conglomerados. 

Ocorrem também xistos e filitos cloríticos e sericíticos em menores quantidades. O contato com a 

Formação Palmital é definido como gradacional, marcado por conglomerados e camadas 

conglomeráticas. 

Etter et al. (2003), sinalizam que o Grupo Maquiné na região da faixa N-S, encontra-se com 

posicionamento estratigráfico invertido. No topo são descritos os contatos basais com o Grupo Nova 

Lima que podem ser gradacionais ou localmente tectônicos associados a falhas de empurrão vergentes 

para W. 

O’Rourke (1957) considera uma grande proximidade litológica entre as rochas do Grupo 

Maquiné e as do Grupo Caraça (mais jovem), porém enfatiza que o Grupo Maquiné é separado das 

rochas sobrepostas e sotopostas por discordâncias, o que justifica a separação do mesmo com relação 

as rochas adjacentes. 

Análises geocronológicas realizadas por Machado et al. (1996), no extremo norte da faixa 

Maquiné, indicam uma idade entre 3261-2877 Ma, onde a idade mais jovem, 2860 Ma, é interpretada 

como relativa a idade do metamorfismo do Complexo Belo Horizonte. Moreira (2013) também 

encontra um longo intervalo de idades para as rochas clásticas do Grupo Maquiné que variam de 2700 

a 3900 Ma. Desta forma aqueles autores interpretam que esse intervalo de idades indica um contínuo 

processo de erosão das rochas pré-greenstone belt. 

O Grupo Maquiné apresenta características econômicas importantes por conter algumas 

mineralizações de ouro, tanto na base, em contato com o Grupo Nova Lima próximo à zona de 

cisalhamento São Vicente, quanto no topo, próximo a falha do Fundão. 

2.3.4- Unidades Proterozoicas 

2.3.4.1- Supergrupo Minas 

As rochas supracrustais do Supergrupo Minas compreendem uma grande cobertura de 

formações tabulares de elevada extensão lateral, apresentando litologias relativamente consistentes 

(Dorr 1969). Sua sedimentação iniciou-se no Paleoproterozoico e consistiu primeiramente na 

deposição de sedimentos clásticos em ambiente continental, representados pelos grupos Tamanduá e 

Caraça. Posteriormente, ocorre a deposição do Grupo Itabira, em ambiente marinho plataformal 

relacionado à bacia de margem passiva onde, se encontram os principais depósitos de ferro do QFe. 
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Este ambiente marinho torna-se mais profundo ocasionando a deposição de pelitos e psamitos do 

Grupo Piracicaba sobre os sedimentos do Grupo Itabira (Bizzi et al. 2003). Em sequência ocorre a 

deposição dos sedimentos clásticos do Grupo Sabará. No quadro 2.4 encontra-se a composição 

estratigráfica do Supergrupo Minas seguindo a classificação proposta por Simmons (1968), Dorr 

(1969), Alkmim & Marshak (1998) e Endo (2003).  

 

Quadro 2.4 – Coluna estratigráfica do Supergrupo Minas (Dorr 1969 e Endo 2003). (*) Unidade sem 

nome da porção superior do Grupo Tamanduá, identificada por Dorr (1969) e Simmons (1968), 

denominada informalmente por Endo (2003) como Formação Morro Grande. 

 

Era Grupo Formação Litotipos 

PA
L

E
O

PR
O

T
E

R
O

Z
O

IC
O

 

SABARÁ 

Estrada Real 
Metarenitos sericíticos que gradam para metaconglomerados 

polimíticos, ambos intercalados com camadas métricas a 
decamétricas de metadiamictitos 

Saramenha Intercalações de metadiamictitos, metapelitos, metarritmitos, 
metarenitos, xistos e filitos negros 

PIRACICABA 

Barreiro Filito e filito carbonático. 
Tabõoes Ortoquartzito. 

Fecho do Funil Filito, filito dolomítico, mármore e 
dolomito. 

Cercadinho 
Quartzito ferruginoso, quartzito, filito 
prateado, filito ferruginoso, dolomito e 

metaconglomerado. 

ITABIRA 

Gandarela Dolomito, mármore, itabirito 
dolomítico, filito dolomítico. 

Cauê 
Itabirito (fácies óxido), itabirito 

dolomítico, hematitito, filito dolomítico 
e dolomito. 

CARAÇA 
Batatal Filito 
Moeda Quartzito, metaconglomerado, filito. 

TAMANDUÁ 

Morro Grande* 

Sericita-clorita xisto com intercalações 
de filito ferruginoso, clorita xisto, 

quartzo-sericita xisto e filito coloração 
cinza 

Cambotas 

Quartzito intercalado com 
conglomerado com seixos de 
formação ferrífera e lentes de 

formação ferrífera. 
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2.3.4.2- Grupo Tamanduá 

Esta, possivelmente é a unidade mais controversa existente nas descrições do QFe. Existe 

grande divergência quanto à definição e posicionamento estratigráfico das rochas do Grupo 

Tamanduá, sendo o mesmo inserido tanto na base do Supergrupo Minas (Dorr 1969 e Alkmim & 

Marshak 1998) quanto no topo no Supergrupo Rio das Velhas (Simmons & Maxwell 1961, Simmons, 

1968 e Maxwell 1972).  

Schorscher (1982) e Sichel (1982) sugerem o abandono definitivo do termo Grupo Tamanduá, 

devido à sua correlação com as unidades do Supergrupo Espinhaço. Posteriormente o termo Grupo foi 

abandonado e estes metassedimentos (Tamanduá) foram incorporados ao Grupo Caraça, passando 

então a fazer parte da base do Supergrupo Minas.  

Sua seção tipo foi definida na serra do Tamanduá/serra das Cambotas, por Simmons & 

Maxwell (1961), nas quadrículas Santa Bárbara e Cocais com base nos afloramentos da estrada entre 

as cidades de Barão de Cocais e Caeté. Também descrito por Simmons (1968) na serra do Caraça, o 

Grupo Tamanduá foi caracterizado como quartzitos de granulometria grossa a fina, xistos argilosos e 

quartzosos, filitos e itabiritos dolomíticos em menores quantidades.  

Dorr (1969) posiciona o Grupo Tamanduá entre os grupos Maquiné e Caraça através de 

contato tectônico. Contudo este grupo seria composto pela Formação Cambotas (base) sotoposta por 

unidades sem nomenclatura encontradas em contato com o Grupo Caraça. A Formação Cambotas é 

composta, em determinadas localidades, por filitos, filitos quartzosos, ortoquartzitos contendo 

basicamente quartzo e menores quantidades de sericita, clorita, muscovita, cianita e clinozoisita (tanto 

na ocorrência da serra do Caraça quanto na da serra das Cambotas).  

A unidade “sem nome” identificada na porção superior do Grupo Tamanduá é denominada 

informalmente por Endo (2003) como Formação Morro Grande. Ela é constituída principalmente por 

sericita-clorita xisto com intercalações de filito ferruginoso, clorita xisto, quartzo-sericita xisto, filito 

cinza e itabiritos dolomíticos e filíticos.  

Simmons (1968) também relata a presença de hematita sob forma de leitos ou de palhetas e 

descreve estruturas sedimentares primárias preservadas como marcas onduladas e estratificações 

cruzadas. Em determinadas localidades as rochas deste grupo encontram-se deformadas, apresentando 

texturas miloníticas e cataclásticas. Na serra do Caraça, a espessura do quartzito é de cerca de 1000 m 

e na serra do Tamanduá a largura dos afloramentos varia de 0 a 1900 m. 

Uma feição encontrada com grande intensidade por Castro & Pedrosa (1982) no Quartzito 

Cambotas é a presença de estruturas cavernosas, formadas por vazios de formas e dimensões diversas, 

em alguns locais lembrando feições do tipo “favo de abelha”. Esta rocha pode apresentar em alguns 
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lugares, esfoliações, à semelhança de gnaisse, mostrando ondulações suaves com formatos 

sensivelmente circulares. Os mesmos autores, descrevem também o contato superior do Grupo 

Tamanduá com outras rochas da Grupo Itabira como truncado, demonstrando uma leve discordância 

angular. 

Segundo Dorr (1969), o Grupo Tamanduá é considerado como um remanescente erosivo de 

uma sequência generalizada de metassedimentos clásticos e químicos, originado possivelmente como 

uma cunha alongada ou uma série de cunhas de sedimentos clásticos de granulometria grossa, que 

foram depositados em uma borda tectonicamente elevada e falhada que experimentou posterior 

subsidência, onde foi retrabalhado e/ou erodido. Essas rochas teriam se formado em um ambiente 

dominantemente plataformal, caracterizado como um depósito parálico prismático. 

Simmons (1968) também indica que o contato deste grupo com o Supergrupo Rio das Velhas 

não é bem definido. Porém, em algumas regiões, é possível identificar a presença de uma extensa falha 

de empurrão que sugere contato tectônico. Entretanto, o contato com as rochas do Grupo Caraça é 

representado por uma leve discordância angular que se apresenta concordante em algumas porções, 

possivelmente devido ao retrabalhamento dos sedimentos durante a deposição. Aquele mesmo autor 

descreve que, em algumas regiões, estas rochas encontram-se em contato tectônico, erosivo e angular 

com as rochas arqueanas do Supergrupo Rio das Velhas e complexos granito-gnáissicos. 

Finalizando, Simmons (1968) destaca que se houver realmente uma discordância abaixo do 

Quartzito Cambotas, mas não acima da formação superior (Formação Morro Grande de Endo 2003) do 

Grupo Tamanduá, então o mesmo pertenceria ao Supergrupo Minas. Por outro lado, se houver uma 

discordância acima da formação superior, mas não abaixo Quartzito Cambotas, então o Grupo 

Tamanduá situa-se no Supergrupo Rio das Velhas. Contudo se o Grupo Tamanduá for limitado acima 

e abaixo por grandes discordâncias, será necessário a elevação deste para Supergrupo. 

2.3.4.3- Grupo Caraça 

Esta unidade é descrita por Dorr (1969) como um conjunto de rochas clásticas situadas entre a 

discordância regional do Supergrupo Rio das Velhas e os metassedimentos químicos do Grupo Itabira. 

Foi subdividida nas formações Moeda, na base, e Batatal, no topo. A primeira é composta por 

quartzitos sericíticos, de granulometria fina a grossa, com lentes de conglomerado e a segunda, em 

contato com o Grupo Itabira, é representada por filitos sericíticos, filitos grafitosos, contendo 

localmente quantidades significativas de clorita e material carbonático (Silva et al. 2005).  

Segundo Pires (2005), a base da Formação Moeda é caracterizada pela presença de 

metaconglomerados auríferos cujas mineralizações ocorrem em estreitos horizontes normalmente 

sotopostos por planos de cisalhamento tangenciais ao acamamento. Estes horizontes mineralizados 
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consistem de metaconglomerados clasto-suportados ou matriz arenosa de granulometria média e os 

clastos são compostos por quartzo de veio, metachert, BIF e metavulcânicas.  

Estudos petrográficos, realizados por Maxwell (1972), indicam que a maioria das lâminas 

apresenta grãos de quartzo recristalizados com extinção ondulante e mostram textura cataclástica. A 

sericita ocorre de forma orientada segundo o acamamento. 

O Grupo Caraça está associado à deposição de sedimentos em ambiente continental de leques 

aluviais, fluvial a flúvio-deltaico, representados por metaconglomerado, quartzito e metapelito (Bizzi 

et al. 2003).  

2.3.4.4- Grupo Itabira 

Representando a unidade intermediária do Supergrupo Minas, o Grupo Itabira é definido por 

Dorr (1969) como uma sequência metassedimentar dominantemente química, situada imediatamente 

acima do Grupo Caraça. Este grupo é constituído por duas formações: Formação Cauê, na base (com 

espessura média de 250 metros), e Formação Gandarela, no topo. Na primeira é onde se encontram as 

mais importantes jazidas de minério de ferro do QFe. 

Estudos realizados na Formação Cauê localizada na porção leste do sinclinal Gandarela, 

Angeli (2011) classifica as rochas da formação ferrífera de acordo com seu grau de compacidade, teor 

em ferro e elementos provenientes de intemperismo e/ou hidratação, identificando diversos litotipos. 

Desta forma, são descritas rochas com teor mais elevado em ferro (compactas ou friáveis) como 

hematititos aluminosos, anfibolíticos, goethíticos e dolomíticos e seus correspondentes para os 

itabiritos que contém maiores quantidades de sílica. Além das variações composicionais citadas, 

também podem ocorrer níveis ricos em manganês. 

Dorr (1969) sugere que as rochas da Formação Cauê representam uma fácies óxido, laminada 

e metamorfisada, onde o chert ou jaspe original foram recristalizados como quartzo granular e o ferro 

em hematita, magnetita ou martita. Contudo, Morgan et al. (2013) afirmam que as rochas do Grupo 

Itabira representam um precipitado químico oxidado, originado a partir de uma combinação de 

ambientes hidrotermais e marinhos.  

A Formação Gandarela é constituída por dolomitos, mármores, filitos e itabiritos dolomíticos 

com intercalações de hematita e porções manganesíferas. A sua espessura média é de cerca de 200 m, 

sendo menos espessa na região leste do Quadrilátero Ferrífero (Dorr 1969). 
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2.3.4.5- Grupo Piracicaba 

Separado do Grupo Itabira por uma discordância erosiva, o Grupo Piracicaba é composto 

predominantemente por rochas sedimentares de origem clástica, com camadas esporádicas de 

precipitados químicos. Estratigraficamente, da base para o topo, é constituído pelas formações 

Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões, Barreiro e Sabará (este último elevado posteriormente à 

categoria de Grupo por Renger et al. 1994). Em geral, o Grupo Piracicaba é composto por quartzitos, 

quartzitos ferruginosos, filitos prateados e grafitosos, dolomitos, mármore, ortoquartzito e filitos 

carbonáticos (Dorr 1969). 

Segundo Renger et al. (1994), a granodecrescência encontrada na Formação Cercadinho até os 

filitos da Formação Barreiro pode ser interpretada como sedimentação de fechamento de bacia do tipo 

condensed section, que representam períodos de deposição muito lento associados a característica de 

uma bacia faminta. 

2.3.4.6- Grupo Sabará 

Litologicamente, o Grupo Sabará é composto por muscovita, biotita e clorita xistos com 

porfiroblastos de granada e estaurolita, intercalados com metagrauvacas, quartzitos sericíticos e 

feldspáticos, formações ferríferas e metaconglomerados. A abundância em clorita e biotita pode 

representar o metamorfismo de rochas tufáceas.  O Grupo Sabará é a unidade de maior espessura do 

Supergrupo Minas, podendo alcançar 3000 a 3500 m (Dorr 1969). 

Inserido na porção superior do Supergrupo Minas, o Grupo Sabará é definido por Reis et al. 

(2002) como um depósito de leque submarino com planície de bacia e leques de encosta proximais, 

pertencentes à uma bacia de antepaís compartimentada.  Esta unidade é caracterizada por um espesso 

pacote de rochas clásticas, localmente intercaladas com sedimentos químicos e rochas vulcânicas. Os 

conglomerados são portadores, pela primeira vez na sequência do Supergrupo Minas, de seixos de 

granito e gnaisse, o que indica importantes modificações da paleogeografia, com soerguimento de 

novas áreas fonte, aumento da erosão e do gradiente de transporte (Renger et al. 1994).  

Em estudos realizados na porção S-SE do QFe, Almeida (2004) descreve dois pacotes 

sedimentares distintos e sugere que o Grupo Sabará passe a ser constituído por duas formações, 

inferior e superior. A primeira denominada de Formação Saramenha, e a segunda, de Formação 

Estrada Real. A idade máxima para a deposição do Grupo Sabará, encontrada por Machado et al. 

(1996), em zircões detríticos, é de 2125 ± 4 Ma.  
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CAPÍTULO 3 

CONTRIBUIÇÃO À ESTRATIGRAFIA DO GRUPO MAQUINÉ 

 

3.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo são apresentadas os resultados das análises sedimentares e estratigráficas 

realizadas nas rochas localizadas nas faixas Maquiné NW-SE, N-S e na região de confluência entre 

elas. Aqui encontram-se também as primeiras considerações a respeito das rochas do antigo Grupo 

Tamanduá (Dorr 1969) que ocorrem na região da faixa N-S e Capanema, denominadas neste trabalho 

de Formação Serra do Coqueiro. 

As rochas metassedimentares do Grupo Maquiné foram submetidas a um metamorfismo de 

baixo grau e deformação de baixa intensidade. Assim, tanto em amostras de mão como em análises 

microscópicas é possível determinar localmente onde a deformação foi mais intensa, “apagando” o 

registro sedimentar original e gerando estruturas deformacionais e de recristalização (vide Capítulo 4), 

impossibilitando a determinação de feições sedimentares.  

Contudo, o metamorfismo e deformação atuantes na região não foram suficientes para 

obliterar as estruturas em grande parte da área. Deste modo, é possível observar diversas feições 

sedimentares primárias preservadas, como estratos plano-paralelos, estratificações cruzadas tabulares e 

acanaladas e gradações granulométricas. Sendo assim, a maioria dos litotipos apresentam estruturas 

sedimentares e serão descritos neste capítulo de acordo com sua nomenclatura ou classificação 

sedimentar. Já para os litotipos cujas estruturas primárias não puderam ser determinadas devido a ação 

da deformação/metamorfismo será aplicada a nomenclatura para rochas metamórficas. 

Mesmo não sendo realizado um trabalho de levantamento estratigráfico clássico com auxílio 

de trena e vara de Jacob acredita-se que a contribuição à estratigrafia apresentada neste trabalho 

constitui-se em uma importante evolução no entendimento da sedimentação e empilhamento 

estratigráfico do Grupo Maquiné. Desta forma, serão apresentadas a seguir as características 

estratigráficas e sedimentares com análises bi e tridimensionais, onde buscou-se a individualização de 

elementos arquiteturais (Miall 1999) visando a interpretação dos sistemas deposicionais presentes nas 

três seções levantadas neste estudo.  

 

43 

 



Angeli G. Arcabouço estrutural do Grupo Maquiné... 

3.2- SEÇÃO 1 - FAIXA MAQUINÉ NW-SE   

A Seção 1 (A-A’), apresentada na Figura 3.1, está localizada na porção central da faixa 

Maquiné NW-SE, cujo caminhamento foi feito de forma ortogonal ao trend principal do acamamento, 

ou seja, apresenta orientação NE-SW. Esta região representa a mais completa sequência das unidades 

do Grupo Maquiné, com a exceção da Formação Serra do Coqueiro que é descrita nas demais seções. 

De acordo com a metodologia apresentada no Capítulo 1, e empregada neste trabalho, a visada para as 

descrições foram feitas de NW para SE, onde o início (A) desta seção constitui o topo do perfil. Desta 

forma, sua descrição terá início a partir da base do perfil (A’), ou seja, de SW para NE. 

Em geral, observam-se ao longo do perfil, rochas metassedimentares essencialmente clásticas, 

uma característica intrínseca do Grupo Maquiné. Predominam rochas de composição quartzosa e 

quartzo-feldspática, com exceção de alguns níveis argilosos subordinados, com espessura de poucos 

centímetros a algumas dezenas de metros. Os litotipos mais abundantes na área são: quartzitos e 

metarenitos sericíticos, seguidos por quartzo-sericita xistos, quartzo-muscovita xistos, 

metaconglomerados, filitos, lamitos e metabásicas intrusivas em menores quantidades. Em contato 

com esses litotipos, ocorrem filitos e xistos cloríticos e quartzosos com alguma contribuição 

carbonática do Grupo Nova Lima.  

Inicialmente, o Grupo Nova Lima (indiviso) é constituído principalmente por filito clorítico 

esverdeado e, subordinadamente, por quartzo-clorita-carbonato xisto (Figura 3.2A e B), cortado em 

algumas porções por veios de quartzo leitoso rico em sulfetos. Localmente, observa-se a presença de 

uma lente de metaconglomerado monomítico suportado pelos clastos, com cerca de 5 metros de 

espessura. Esta unidade pode ser correlacionada com a unidade Córrego do Sítio de Baltazar et al. 

(2005), descrita como associação de litofácies ressedimentada. 

Apesar de se tratar de um ponto fora da área de estudo, entre os municípios de Nova Lima e 

Rio Acima, são observados afloramentos de formações ferríferas bandadas (BIFs) localizados à 

margem direita da MG-030 Belo Horizonte-Rio Acima. Esse litotipo descrito na unidade Morro 

Vermelho, porção inferior do Grupo Nova Lima, chama a atenção por apresentar porções ricas em 

sulfetos e crostas granulares amareladas. Em análise de difração por raios X, essa crosta amarela de 

brilho nacarado e clivagem micácea, mostrou se tratar de Copiapita, um sulfato básico hidratado de 

ferro e magnésio, gerado possivelmente pela alteração dos sulfetos. Este mineral é um importante 

metalotecto para a prospecção de ouro. 
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O contato superior do Grupo Nova Lima com a porção basal do Grupo Maquiné não é bem 

definido devido à presença da zona de cisalhamento São Vicente que oblitera parcialmente os registros 

sedimentares/mineralógicos. Este contato é considerado como tectônico. No entanto, há indícios de 

que ocorra uma transição entre os xistos do Grupo Nova Lima e os filitos da Formação Palmital, pois 

são observadas algumas feições gradacionais em determinadas porções. 

A porção inferior do Grupo Maquiné, representada pela Formação Palmital, apresenta, 

aproximadamente 2 Km de espessura e é constituída por quartzo-sericita xisto, quartzito sericítico fino 

com estratificação cruzada de pequeno a médio porte, xistos finos bandados e multicoloridos e lentes 

de filito carbonoso. Avançando em direção ao topo do perfil, nota-se a presença de xistos com 

intercalações e lentes de filito de coloração bege onde observa-se uma gradação mostrando transição 

para arenito muito fino. Ocorrem também metarenito sericítico fino (com estratificações cruzadas 

tabulares e acanaladas de pequeno porte), além de metalamito. 

O metalamito encontra-se disposto em uma camada de aproximadamente 30 metros de 

espessura e pode apresentar estrutura maciça e laminada (Figura 3.2C e D). Possui coloração negra e o 

contato com os metarenitos finos e xistos quartzosos sobrejacentes se dá de forma gradacional.  

Contudo, a Formação Palmital pode ser inserida na associação de litofácies ressedimentada, 

representada pela unidade Rio de Pedras (Baltazar et al. 2005).  

O contato entre as formações Palmital e Casa forte é abrupto e pode ser definido pelas 

mudanças de relevo delineando quebras negativas na topografia (Figura 3.3A). Este contato, na escala 

de afloramento é abrupto e definido neste perfil principalmente por lentes de metaortoconglomerados 

que podem ser polimíticos ou monomíticos (Figura 3.3B) e ocorrem de forma localizada por toda a 

extensão do contato. Contudo, grande parte dos metaconglomerados são monomíticos, não apresentam 

grande continuidade lateral podem muitos são dispostos em formas lenticulares ou em cunha e (Figura 

3.3C). Sua espessura máxima raramente ultrapassa 60 metros e o contato com as unidades adjacentes é 

brusco. Este litotipo pode ser atribuído a unidade Chica Dona, litofácies Córrego do Viana. 

Em geral os metaconglomerados são maturos, maciços, de matriz arenosa, localmente 

suportado pelos clastos em determinadas porções, às vezes apresentando precipitação esparsa de pirita 

autigênica (Figura 3.4A), principalmente próximo à cachoeira dos Viana. Os clastos são compostos 

por quartzito, quartzo de veio, quartzito ferruginoso, filito e sulfetos (metaconglomerado polimítico).  

A porção central do perfil A-A’, caracterizada pela Formação Casa Forte é constituída 

essencialmente por quartzitos e metaquarztarenitos, metarenitos sericíticos de granulometria média a 

grossa e metadiamictitos intercalados com metassiltitos e xistos, além de metaconglomerados. Em 

geral os metarenitos são mal selecionados (Figura 3.4B) e podem apresentar algumas lentes de 

magnetita/martita, concreções e fraturas localizadas, às vezes preenchidas por goethita ou pirita. 
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Figura 3.2- A)-Aspecto macroscópico de quartzo-clorita-carbonato xisto rico em sulfetos; B)- 
Fotomicrografia com nicóis cruzados da mesma rocha do Grupo Nova Lima (Qtz-quartzo, Carb.-
carbonato e OP-opacos). Estação P040, Coordenadas E629.623, N7.775.256. C)-Metalamito negro da 
Formação Palmital; D)-Interpretação mostrando laminações plano paralelas: estação P012, 
Coordenadas E629.710, N7.777.574. 

 

Os litotipos quartzosos possuem geometria tabular de orientação NW-SE com mergulhos para 

NE (Figura 3.4C e D) cuja base pode ser definida por diamictitos ou conglomerados e muitas vezes 

apresentam internamente gradação normal.  

São observados também estratos cruzados tangenciais e de baixo ângulo que se encontram 

sempre em sua posição normal de deposição e o topo voltado para NE (Figura 3.3E e F). Em 

determinadas porções do perfil, essas rochas perdem suas estruturas primárias e apresentam 

características miloníticas, onde os grãos de quartzo são recristalizados formando subgrãos e novos 

grãos. No entanto, essas feições de maior deformação são localizadas e ocorrem de forma esparsa e 

não muito espessas no decorrer do perfil. 
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Figura 3.3- A)-Vista para contato (Linha tracejada amarela) entre as formações Casa Forte e Palmital; 
B)-Metaconglomerado polimítico com clastos angulosos de quartzo de veio, quartzito ferruginoso, 
filito e outros. C)-Geometria em forma de cunha dos metaconglomerados da região da Cachoeira dos 
Viana. Estação P166, coordenadas E630.540, N7.777.312. 

 

Além de quartzo e sericita, análises microscópicas mostraram a presença de minerais como 

cianita, cloritóide, zircão, rutilo e traços de plagioclásio. O cloritóide é encontrado sob forma tabular 

hexagonal e ocorrem concordantes ou paralelos á foliação principal, porém também estão presentes 

cristais que crescem de forma radial e desordenada, cortando a foliação principal.  

A NE do perfil, no topo do Grupo Maquiné, nota-se também um aumento da deformação onde 

rochas da Formação Casa Forte encontram-se dobradas e recristalizadas, impossibilitando a 

observação de feições geopetais nesta posição do perfil. Porém, seguindo-se lateralmente as camadas 

nesta posição estratigráfica, também são observadas estruturas sedimentares que sugerem posição 

normal das camadas com topo voltado para NE. O fechamento das rochas metassedimentares do 
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Grupo Maquiné, ou seja, o contato de topo da Formação Casa Forte se dá com os xistos e filitos do 

Grupo Nova Lima. 

 

Figura 3.4- A)-Clastos de quartzo ricos em sulfetos com típica feição de intemperismo (Setas 
amarelas): Estação P166, Coordenadas E 649.900, N 7.776.481; B)-Metarenito mal selecionado com 
clastos angulosos (Círculos amarelos) em meio a matriz sericítica: Estação P107, Coordenadas 
633.698, N7.777.123; C)-Afloramento de metarenito sericítico da Formação Casa Forte; D)-
Interpretação mostrando acamamento com mergulho para NE: Vista para estação P031, Coordenadas 
E630.983, N7.776.512; E)-Metarenito sericítico; F)-Interpretação mostrando visão frontal de uma 
laminação cruzada por ripples de corrente em meio a estratificações cruzadas: estação P018, 
Coordenadas E631.227, N7.776.497. 
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Desta forma, na região extremo NE da seção 1, localizada próximo a serra do Gandarela 

afloram rochas intemperizadas do Grupo Nova Lima. Essas rochas apresentam laminações 

milimétricas a centimétricas e são caracterizadas como xistos sericíticos e cloríticos de coloração bege 

a cinza esverdeado, contendo lentes de filito e lentes de quartzo. Estes litotipos são cortados 

localmente por enxames de veios de quartzo leitoso e encontram-se parcialmente encobertos por 

fragmentos de canga detrítica provenientes da serra do Gandarela.  

O contato entre as unidades da Formação Casa Forte e o Grupo Nova Lima parece ser de 

natureza transicional marcado pela diminuição da granulometria. Este contato encontra-se tectonizado 

apresentando características de uma zona de cisalhamento paralela ao acamamento de orientação NW-

SE, onde se aloja o Ribeirão da Prata. A área de atuação desta zona de cisalhamento ocorre em um 

raio de mais de 40 metros e pode ser definida por milonitos de composição quartzosa. 

Em geral, o comportamento do Grupo Maquiné é bem definido, onde ocorre verticalmente 

uma sucessão de fácies sedimentares, sendo cada fácies caracterizada pela granulometria decrescente 

ascendente. No entanto, lateralmente, é possível observar uma diminuição da granulometria com os 

metarenitos médios a grossos da Formação Casa Forte gradando para médios a finos em direção a SE, 

havendo aí ocorrências mais expressivas de lentes e camadas de filitos. Nas porções extremas, a NW e 

SE da faixa, as unidades do Grupo Maquiné gradam para xistos e filitos do Grupo Nova Lima. O perfil 

colunar elaborado a partir das análises estratigráficas e sedimentares é apresentado na Figura 3.5 
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Figura 3.5- Evolução estratigráfica dos metassedimentos do Grupo Maquiné para a seção 1 - Faixa 
NW-SE. 
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3.3- SEÇÃO 2 – FAIXA MAQUINÉ N-S    

Localizada em uma região de difícil acesso, essa faixa apresenta componentes 

geomorfológicos semelhantes à faixa NW-SE com a presença dos xistos Nova Lima, intemperizados, 

posicionados nas áreas mais baixas com as rochas do Grupo Maquiné formando longas cristas e 

escarpas sustentando o relevo. O caminhamento realizado nesta região permitiu identificar algumas 

feições importantes para o entendimento do contexto deposicional e tectônico da área em estudo. Na 

seção B-B’ (Figura 3.6) podem ser observadas rochas do Grupo Nova Lima em contato transicional 

com os metarenitos do Grupo Maquiné que, por sua vez, é seccionado pela falha São Bento. Além 

disso também estão presentes as rochas quartzosas descritas por Dorr (1969) e adotadas neste trabalho 

como Grupo Tamanduá. 

A base do perfil (B’) se inicia com o Grupo Nova Lima caracterizado por clorita xisto 

apresentando típica coloração roxa proveniente da alteração da clorita (Figura 3.7A) e quartzo-sericita 

xisto acinzentados, com intercalações de metarenitos sericíticos. O primeiro tipo de rocha apresenta 

em algumas porções com lentes centimétricas de manganês e de material carbonoso que define o 

bandamento composicional. O segundo é disposto em camadas tabulares centimétricas a métricas e 

contém concreções ou nódulos de sulfetos e magnetita que podem chegar a 3 centímetros de diâmetro 

(Figura 3.7B).  

Próximo ao contato com o Grupo Maquiné, os xistos tendem a ser mais quartzosos e, tornam-

se mais frequentes e espessas intercalações com metarenitos sericíticos finos, até prevalecer totalmente 

o material quartzoso e sericítico com ausência de clorita. Essa constatação sugere, para esta região, 

contato gradacional entre as unidades dos grupos Nova Lima e Maquiné. 

Os litotipos da base do Grupo Maquiné tendem a ser mais finos do que os do topo e são 

atribuídos à Formação Palmital, que é constituída por quartzo-sericita xisto intercalado com finas 

camadas de metarenito sericítico muito fino. O xisto encontra-se geralmente intemperizado, 

apresentando coloração mosqueada avermelhada e traços de magnetita martitizada em determinadas 

porções. O metarenito apesar de intemperizado demonstra indícios de boa seleção dos grãos os quais 

são arredondados a subarredondados. 

Caminhando em direção a E-SE, na porção central do perfil B-B’ ocorrem metarenito 

sericítico de granulometria fina a média intercalado com metarenito sericítico de granulometria fina a 

muito fina de coloração bege claro a rosada. Os metarenitos sericíticos de granulometria fina a média 

apresentam coloração cinza a bege e contém clastos de quartzo milimétricos a centimétricos, 

arredondados a subangulosos (Figura 3.7C). Estratos plano paralelos estão presentes, assim como 

estratificações cruzadas tabulares e indícios de estratificações acanaladas de pequeno a médio porte e 

no entanto, essas estruturas não foram suficientes para a caracterização segura das superfícies de topo.   
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Ainda na porção central do perfil, são observadas lentes de metaconglomerados com até 2 

metros de espessura (Figura 3.7D), contendo clastos centimétricos de quartzo de veio e de filito. 

Fraturas de grande continuidade lateral também estão presentes, com mergulhos elevados para SW e 

são preenchidas por material laterítico o que pode indicar uma área de interesse para prospecção 

aurífera. Outras fraturas menores também são encontradas, porém preenchidas por quartzo leitoso e 

cianita. 

Contudo, as características destes litotipos indicam uma clara mudança no ambiente 

deposicional com relação as rochas da Formação Palmital descritas anteriormente. Desta forma, apesar 

de não se obter de forma clara o contato entre essas duas unidades, esse pacote onde ocorrem 

metarenitos de granulometria fina a média e conglomerados na porção central do perfil são inseridos 

na Formação Casa Forte.   

Caminhando-se em direção ao topo do perfil, ocorre o retorno de uma estreita faixa de rochas 

de granulometria mais fina, pertencentes a Formação Palmital, constituída de quartzo-sericita xisto e 

metarenitos sericíticos de granulometria muito fina a média. O último encontra-se muito fraturado e é 

composto basicamente por quartzo, sericita e traços de cloritóide e cianita.  

Nesta porção E-SE do perfil se encontram também as rochas do controverso Grupo Tamanduá 

representado por metarenitos de coloração cinza esbranquiçado a avermelhado de granulometria fina a 

grossa (Figura 3.7E) e denominados neste trabalho de Formação Serra do Coqueiro. Seguindo as 

definições sugeridas pelo Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica (Petri et al. 1986) 

descritas no item 3.4, essa denominação é referente a sua principal ocorrência na serra do Coqueiro 

que é posicionada na região de Capanema e na porção ocidental da serra do Caraça. A fim de se 

estabelecer o termo Formação Serra do Coqueiro, a Figura 3.8, representa a seção tipo para esta 

unidade cujos afloramentos encontram-se também nas serras do Batatal (Capanema) e Caraça. 

A Formação Serra do Coqueiro nesta região caracteriza-se por ser ligeiramente mais grossa do 

que na serra do Batatal (Capanema), descrita na seção 3. A característica marcante e determinante 

desta formação é a sua estrutura estratificada plano-paralela definida pela presença homogênea de fina 

laminação de metapelito, rico em cianita, com espaçamento subcentimétrico a centimétrico (Fig. 3.7F, 

3.11B, 3.11C). Esta unidade contém intercalações de metarenito seixoso com clastos rolados de 

quartzo de veio cuja granulometria chega até bloco.  

As estruturas geopetais como estratificação plano paralela e estratos cruzados acanalados e 

tabulares de médio a grande porte (Figura 3.7F) são mais evidentes onde, as camadas que tangenciam 

a base demonstram topo normal de sedimentação em direção a ESE. O contato desta unidade com a 

Formação Palmital sotoposta possivelmente é tectônico devido a atuação da falha São Bento. Porém, 

54 

 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol.75. 102p 
 

encontra-se parcialmente encoberto por solo e por blocos rolados provenientes da crista da serra do 

Caraça e não pode ser identificado precisamente.  

 

Figura 3.7- A)-Clorita xisto intemperizado do G. Nova Lima: Estação P101, Coordenadas E646.633, 
N7.771.248; B)-Metarenito sericítico com nódulos e/ou concreções de sulfetos e magnetita: Estação 
P100, Coordenadas E646.748, N7.771.254; C)-Metarenito sericítico com clastos de quartzo: Estação 
P077, Coordenadas E 648.284, N 7.771.132; D)-Camada métrica de metaconglomerado: Estação 
P125, Coordenadas E 648.977, N7.769.962; E)-Metarenito de granulometria fina a grossa da 
Formação Serra do Coqueiro: Estação P136, Coordenadas E650.694, N7.769.276; F)-Estruturas 
primárias de médio porte em metarenitos da Fm Serra do Coqueiro: Estação P136, Coordenadas 
E650.694, N7.769.276. 
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Figura 3.8- Seção tipo do Grupo Maquiné para Faixa N-S, mostrando evolução estratigráfica com 
posicionamento da Formação Serra do Coqueiro. 
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3.4- SEÇÃO 3 - CAPANEMA 

A região de confluência entre a faixa NW-SE e N-S é extremamente complexa, pois encontra-

se em uma zona de charneira de uma dobra sinclinal de escala sub-regional. O metamorfismo é 

relativamente mais elevado do que nas demais regiões da área em estudo, embora seja possível 

reconhecer feições sedimentares. Ocorrem também as rochas do Supergrupo Minas e do Grupo 

Tamanduá cuja unidade mapeada é denominada aqui de Formação Serra do Coqueiro.  

Seguindo as premissas do Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica (Petri et al. 1986), 

as rochas que ocorrem na porção central da área e seguem em direção a serra do Caraça, 

primeiramente atribuídas ao Grupo Tamanduá (Simmons & Maxwell 1961) depois ao Grupo Caraça 

(Alkmim & Marshak 1998 e Baltazar et al. 2005), serão denominadas neste trabalho de Formação 

Serra do Coqueiro e novamente inseridas no Grupo Tamanduá. Sendo assim, a Formação Serra do 

Coqueiro é descrita neste estudo como uma unidade caracterizada pela sua homogeneidade litológica, 

lateralmente contínua e mapeável em escala de no mínimo 1:25.000 (Mapa geológico – Anexo I e II).  

Além disso, apresenta também caracteres únicos e distintivos das demais unidades sobre e 

subjacentes. Caracteriza-se por uma estrutura estratificada com laminação de metapelito, contendo 

cianita, de espaçamento subcentimétrico a centimétrico em uma discordância angular da ordem de 40° 

com a unidade inferior do Grupo Caraça representada pela Formação Moeda, o que torna possível sua 

distinção do Supergrupo Minas. A discordância angular entre as unidades dos grupos Maquiné e 

Caraça é representada de forma esquemática na Figura 3.9. 

A seção geológica (Seção 3) desta região está disposta segundo trend NE-SW e é apresentada 

na Figura 3.10. A base deste perfil (C) é representada pela Formação Palmital que ocorre somente no 

extremo NE da seção. São xistos quartzosos e quartzitos sericíticos muito finos, bandados, cujo 

contato com as unidades sobrejacentes é encoberto por solo e pela atuação da falha São Bento. Devido 

as variações laterais ocorridas durante a deposição, o contato de topo da Formação Palmital em 

superfície ocorre com a com rochas da Formação Serra do Coqueiro.  

A Formação Serra do Coqueiro que é caracterizada por metarenitos sericíticos mal 

selecionados de coloração cinza claro, bege e rosada. Contém camadas e lentes dispersas de 

metaconglomerados monomíticos e polimíticos compostos por clastos de quartzito, quartzo de veio, 

quartzito ferruginoso, formação ferrífera, filito e quartzo fumê, cuja granulometria varia de grânulo a 

bloco grosso.  Ocorrem também porções de quartzito conglomerático contendo seixos e blocos rolados 

(Figura 3.11A), arredondados e achatados, dispersos por toda a área de exposição desta unidade.  
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Figura 3.9- Representação esquemática das linhas de forma do acamamento enfatizando a 
discordância angular existente entre os grupos Maquiné e Caraça, cujo valor mínimo estimado é em 
torno de 40°.  

 

Em geral, a granulometria da Formação Serra do Coqueiro varia de areia fina a grossa e 

apresenta laminações planoparalelas milimétricas a centimétricas, marcadas principalmente por 

lâminas de granulometria fina ricas em cianita. Os cristais de cianita formados pelo metamorfismo de 

sedimentos pelíticos são mais resistentes à erosão e se ressaltam nos afloramentos devido à ação do 

intemperismo. Este tipo de estrutura característica desta formação pode ser observada na Figura 3.11 

(B).  Nesta unidade, ocorrem também estratificações cruzadas tabulares e acanaladas de médio porte 

(Figura 3.11C e D), além de estruturas cavernosas, formadas por vazios de formas e tamanhos 

diversos.  

Apesar da grande semelhança composicional e granulométrica com as rochas da Formação 

Moeda, as características texturais apresentadas acima e a discordância angular descrita na região 

indicam que se trata realmente de duas unidades estratigráficas distintas. Essa discordância é visível 

no ponto P334 (Coordenadas E648.042, N7.764.366) e se dá com quartzitos grossos ou quartzitos 

conglomeráticos acinzentados com clastos de quartzo fumê da Formação Moeda (Figura 3.12). 

Contudo, a estrutura e textura marcadas pelas lâminas de cianita demonstram uma característica 

própria e particular da Formação Serra do Coqueiro e podem distingui-la da Formação Cambotas (base 

do Grupo Tamanduá) que, em geral, apresenta quartzitos homogêneos.  

58 

 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol.75. 102p 
 

 

 

 

 

Fi
gu

ra
 3

.1
0-

 S
eç

ão
 g

eo
ló

gi
ca

 e
sq

ue
m

át
ic

a 
da

 re
gi

ão
 d

e 
Ca

pa
ne

m
a.

 

59 

 



Angeli G. Arcabouço estrutural do Grupo Maquiné... 

No entanto, as informações obtidas neste trabalho sugerem que esta unidade possa ser 

correlata à Formação Casa Forte ou até mesmo uma unidade diferenciada do Grupo Maquiné ou 

Tamanduá.  Desta forma, neste trabalho, a Formação Serra do Coqueiro é inserida na base do Grupo 

Tamanduá que passa a ser constituído por 3 formações (Serra do Coqueiro, Cambotas e Morro 

Grande) e é limitado em sua porção superior pela discordância angular descrita anteriormente. 

A Formação Casa Forte é composta por metaquarztarenitos, metarenitos sericíticos de 

granulometria média a grossa, mal selecionados e metadiamictitos intercalados com metassiltitos e 

xistos. Os metarenitos são bandados ou maciços, apresentando algumas porções conglomeráticas 

contendo clastos de quartzo fumê cuja granulometria varia de grânulo a bloco. Localmente, este 

litotipo contém feições hidrotermais com porções ricas em sulfetos disseminados que permanecem 

presentes por cerca de 20 metros.    

Adicionalmente, observa-se a presença de xistos quartzosos ricos em sericita, intercalados 

com camadas centimétricas de filito (geralmente ricos em cianita) e de metarenitos de granulometria 

fina a média. Estes litotipos estão dispostos em camadas de geometria tabular em contato obscuro com 

as rochas quartzíticas sobrejacentes, devido à proximidade de uma falha de empurrão, denominada 

neste trabalho de falha São Bento.  

Na porção sul do polígono de mapeamento, as rochas do Grupo Maquiné, representadas pela 

Formação Casa Forte, encontram-se ligeiramente mais finas do que na região da Seção 1, onde são 

observados xistos sericíticos, metarenitos finos, metassiltitos e metadiamictitos subordinadamente. A 

mineralogia é semelhante à da faixa NW-SE, porém aqui ocorre maior quantidade de cristais de 

cianita, tanto disseminadas nos metassedimentos como em agregados de cristais que podem 

ultrapassar 3 centímetros de comprimento. Esta constatação sugere aumento do metamorfismo, porém, 

sem ultrapassar o limite de temperatura da fácies xisto verde (o metamorfismo será abordado nos 

capítulos seguintes). 

Grupo Caraça 

O Grupo Caraça é representado pelas rochas das Formações Moeda e Batatal cujo contato é 

encoberto, porém aparenta ser abrupto, delimitado principalmente por quebras negativas na topografia 

da região (Figura 3.11E). A primeira unidade é constituída por quartzitos brancos a cinza claro, bem 

selecionados, com porções ricas em cianita e clastos arredondados a subarredondados de quartzo 

leitoso e quartzo fumê em algumas porções. Ocorrem também lentes de metaconglomerados com 

pequena extensão lateral e algumas porções ferruginosas e pelíticas localizadas. A segunda unidade é 

determinada pela presença de filitos sericíticos e grafitosos, bandados a foliados e ocorre nos extremos 

E e W da área mapeada.  
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Figura 3.11- A)-Quartzito conglomerático e contato (linha preta) com metarenitos da Formação Serra 
do Coqueiro: Estação P201, Coordenadas E647.906, N7.766.062; B)-Metarenito sericítico da 
Formação Serra do Coqueiro apresentando laminações planoparalelas milimétricas a centimétricas 
características desta unidade: Estação P318, Coordenadas E647.516, N7.764.037; C)-Metarenitos 
sericíticos da Formação Serra do Coqueiro, D)-Interpretação estratificação cruzada acanalada: Estação 
P194, Coordenadas E648.243, N7.766.233; E)-Contato entre as formações Moeda (MO), Batatal 
(BAT) e canga (CG): Estação P322, Coordenadas E647.802, N7.764.195 vista para estação P211; F)-
Afloramento de itabirito silicoso friável: Estação P243, Coordenadas E644.608, N7.766.220.  
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O contato dos quartzitos da Formação Moeda com os litotipos da Formação Casa Forte 

definido no extremo oeste da área é abrupto, marcado principalmente pela discordância erosiva 

evidenciada pela presença dos metaconglomerados basais daquela formação. Basicamente, este 

metaconglomerado é sustentado por uma matriz arenosa fina e contém clastos subarredondados a 

angulosos de granulometria que varia entre grânulo a bloco. Este litotipo foi descrito na estação 248, 

coordenadas E644.584, N7.765.955, localizado a sul da mina de Capanema e, localmente, se encontra 

cortado por enxame de veios de quartzo leitoso contendo cianita milimétrica. 

 

Figura 3.12- Aspecto geral da diferença de morfologia e atitudes das formações Serra do Coqueiro, 
Moeda e Batatal (vista de SE para NW). Nota-se a presença da Falha São Bento (Linha vermelha) e a 
Mina de Capanema ao fundo associada a Sinclinal Ouro Fino e, especialmente, a discordância angular 
observada na estação 334: coordenadas E648.042, N7.764.366.   
 

Grupo Itabira 

O Grupo Itabira (indiviso) ocorre nas extremidades da área mapeada e tem grande expressão 

na porção ocidental, onde se localiza a mina de Capanema. Esta unidade é caracterizada 

principalmente por itabiritos silicosos friáveis (Figura 3.11F) a compactos, bandados, de coloração 

cinza a cinza escura, com algumas porções de itabirito anfibolítico de coloração ocre. Nota-se que 
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algumas porções destes itabiritos encontram-se enriquecidas pela lixiviação da sílica podendo ser 

classificados como hematititos.  

Os itabiritos na porção oriental do mapa encontram-se recobertos por canga detrítica e/ou 

estruturada, onde se encontram fragmentos de hematititos e itabiritos silicosos, envoltos por cimento 

limonítico/goethítico. Geralmente, essa carapaça ferruginosa contém teores apreciáveis de ferro, 

podendo eventualmente apresentar algum valor econômico, apesar de também conter teores elevados 

de P2O5 e/ou Al2O3. 

Devido ao fato desta região apresentar elevada magnitude de deformação com sucessões de 

sinformes e antiformes invertidos, o perfil colunar desta região é apresentado apenas de forma 

esquemática para uma melhor contextualização das feições observadas (Figura 3.13).   

 

 
Figura 3.13- Perfil colunar esquemático da região de Capanema – Seção 3, enfatizando a discordância 
angular observada entre os litotipos quartzosos das formações Serra do Coqueiro e Moeda. 
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3.5- SISTEMAS DEPOSICIONAIS 

Alterações fisiográficas na configuração de uma bacia, em conjunto com efeito modulado das 

marés, além de outros fatores podem produzir alterações nos subambientes deposicionais que 

determinam o padrão de empilhamento nos sistemas deposicionais (e.g. Navarret et al. 2013). A 

interpretação de um sistema deposicional tem como função o reconhecimento da natureza dos 

depósitos sedimentares de uma determinada área em um determinado intervalo de tempo geológico, 

tendo como base a leitura e correlação de litofácies sedimentares em afloramentos (Poester, 2011). 

Desta forma, a partir das descrições, tanto macroscópicas como microscópicas, apresentadas 

anteriormente, é possível avaliar os ambientes de deposição das rochas do Grupo Maquiné onde, com 

base na arquitetura estratigráfica, são reconhecidas duas diferentes fases da evolução sedimentar da 

bacia Maquiné.  

De forma geral, o caminhamento do perfil mostra uma nítida variação granulométrica e 

deposicional nas rochas do Grupo Maquiné com feições de interdigitação com o Grupo Nova Lima. 

Estas feições, interpretadas com base nas evidências gradacionais entre os litotipos do Grupo Nova 

Lima e as formações Palmital e Casa Forte, a SW, e a NE, respectivamente. Por meio destas 

informações, uma figura esquemática é apresentada para a representação destas feições (Figura 3.14). 

 

Figura 3.14- Representação esquemática das feições de interdigitação observadas entre os grupos 
Nova Lima e Maquiné a SE da faixa Maquiné NW-SE.  

 

  O intervalo inferior do Grupo Maquiné é caracterizado por sedimentos finos e pelíticos, 

representados por metarenitos finos, xistos e filitos (Formação Palmital), que foram depositados em 

um ambiente de baixa energia relativa. A presença de metarenitos com estratificação cruzada 
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acanalada e tabular em conjunto com o metalamito pode indicar uma sedimentação clástica (marinho 

raso -DMR ou fluvial), com abandono de canal ou uma planície de inundação – DI (e.g. Miall 1997, 

Baltazar & Zucchetti 2007, Kurcinka 2014). 

O intervalo superior é definido pelos sedimentos clásticos mais grossos da Formação Casa 

Forte que apresentam forte variação lateral. Os metaconglomerados que indicam o início da Formação 

Casa Forte contém clastos subarredondados a angulosos, por vezes achatados (devido a deformação), 

cuja granulometria varia de grânulos a blocos. Estas informações aliadas a morfologia lenticular ou em 

cunha e a ausência de estruturas sedimentares sugerem que estes conglomerados representem 

depósitos de fluxos gravitacionais – FGS (e.g. Miall 1997 e Opluštil et al. 2005).  

Os metarenitos sericíticos de granulometria fina mal selecionados, contém clastos angulosos a 

subarredondados de quartzo. Podem ser maciços ou formam sets de poucos centímetros com 

estratificações cruzadas tabulares e acanaladas, de pequeno a médio porte. Estas feições podem ser 

interpretadas como depósitos de dunas subaquáticas (dunas 2D e 3D) e barras de canais formadas por 

fluxo unidirecional (e.g. Miall 1997 e Kurcinka 2014).  

Os metaquarztarenitos do topo do intervalo superior também são mal selecionados e contém 

clastos angulosos a subarredondados, porém apresentam um grau de maturidade mais elevado com 

pequenas quantidades de sericita. Infelizmente, esse litotipo apresenta um grau de deformação mais 

elevado e as estruturas geopetais são escassas, onde se encontram, estratos planares e raros estratos 

cruzados, mas também podem ser interpretados como depósitos fluviais.   

Assim, de acordo com as descrições mostradas acima, pode-se afirmar que esta configuração 

indica um relativo aumento de energia no transporte e deposição das rochas do referido grupo, 

passando de um ambiente deposicional com águas relativamente calmas (Formação Palmital) para 

uma ambiente com águas mais agitadas com regiões apresentando rápida subsidência e deposição. 

Desta forma, acredita-se que o ambiente deposicional do Grupo Maquiné se deu inicialmente 

em um sistema litorâneo, marinho raso ou fluvial (Planície aluvial), representado pelos sedimentos da 

Formação Palmital, que migrou para um ambiente fluvial com rios entrelaçados (DRE). Este sistema 

fluvial apresenta feições de fluxo gravitacionais relacionados a leques aluviais em determinadas 

porções, dunas subaquosas, dunas 2D e 3D e planícies de inundação. O modelo esquemático proposto 

para a evolução do ambiente deposicional do Grupo Maquiné encontra-se na Figura 3.15. 
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Figura 3.15- Modelo esquemático proposto para a deposição do Grupo Maquiné (mod. de Miall 1997, 
Opluštil 2005, Nichols 2009 e Kurcinka 2014).  
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CAPÍTULO 4 

ARCABOUÇO ESTRUTURAL DO GRUPO MAQUINÉ 

 

4.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O conjunto de estruturas sedimentares e tectônicas obtidos por meio das análises geológicas 

com levantamentos estruturais de detalhe realizados na área, permitiram a caracterização do arcabouço 

estrutural do Grupo Maquiné.  

No total, foram coletadas 47 amostras entre orientadas e não orientadas para confecção de 

lâminas polidas para análises petrográficas e microestruturais. As estações de mapeamento dispersas 

por toda a área totalizaram mais de 330 pontos, gerando cerca de 342 medidas de acamamento (S0), 

197 medidas de xistosidade (Sn), além de mais de 90 de estruturas lineares e outras estruturas planares. 

Por se tratar de unidades expostas em uma grande área, as rochas do Grupo Maquiné 

apresentam comportamentos estruturais diferenciados. Desta forma foi possível uma 

compartimentação do Grupo Maquiné de acordo com as informações estruturais mapeadas em campo. 

Para a realização dos estudos estruturais envolvidos nesta dissertação, a área de estudo foi dividida em 

três domínios (Figura 4.1) apresentados a seguir:  

 Domínio I, definido como a faixa NW-SE;  

 Domínio II, definido como faixa N-S; 

 Domínio III, definido como a região de confluência entre as faixas NW-SE e N-S. 

 

As estruturas visíveis e mapeáveis em escala de afloramento em toda a área de estudo incluem: 

1. Acamamento: S0 com direção NW-SE e NNE-SSW;  

2. Xistosidade: S1 caracterizada por uma foliação penetrativa e/ou milonítica (S/C) em zonas de 

maior deformação;  

3. Lineação de interseção: Li gerada pela interseção dos planos S0 e Sn; 

4. Lineação de estiramento mineral ou alongamento de seixos: Lmin gerada pelo estiramento de 

minerais como sericita, quartzo e outros; 

5. Eixo de dobra: Ed, representado por dobras decimétricas;   

6. Eixo de crenulação: Ecren, eixos de dobras geradas por crenulações;  

7. Fraturas.  
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        Figura 4.1- Domínios estruturais delimitados através das análises estruturais. 

 

4.2- ANÁLISE ESTRUTURAL DESCRITIVA 

Domínio I - Faixa Maquiné NW-SE 

Este domínio é caracterizado principalmente por rochas quartzíticas do Grupo Maquiné que 

apresentam trend geral NW-SE. Estas rochas, geralmente mais resistentes ao intemperismo, sustentam 

a topografia local, gerando picos e colinas com escarpas onde se alojam diversas cachoeiras. Devido a 

diferença de reologia entre os litotipos dos grupos Maquiné e Nova Lima, a topografia é alterada onde, 

os litotipos de composição xistosa (Grupo Nova Lima) que são mais susceptíveis ao intemperismo, são 

mais facilmente gerando, normalmente, baixadas onde se alojam as principais drenagens, inclusive o 

Rio das Velhas. 
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Estruturas Mesoscópicas 

O acamamento sedimentar neste domínio é definido pela alternância de níveis ricos em sericita 

e níveis ricos em quartzo (Figura 4.4 A), sendo também caracterizado pela presença de camadas 

grafitosas nos xistos e pela variação composicional e granulométrica dos grãos de quartzo nos 

quartzitos. Em geral apresenta mergulhos de 40º para NE, com exceção da porção sul desta faixa, 

região esta que se encontra próxima ao Domínio III. O estereograma característico para S0 está 

representado na figura 4.2 A.   

Os xistos prateados correlacionados a base do Grupo Maquiné encontram-se crenulados com 

atitude média em torno de 060/39° para a xistosidade Sn e 075/24° para S1. Contudo, o padrão da 

xistosidade presente por toda faixa está em torno de 085º, também com mergulhos moderados em 

torno de 40° para E-NE (Figura 4.2 B).  

A crenulação que pode ser gradacional a discreta (Figura 4.4 B) é observada por toda a área, 

porém de forma localizada associada às rochas de granulometria mais fina e de contribuição pelítica, 

cujo eixo apresenta caimento para NNE.  

 

Figura 4.2- Diagramas estereográficos das estruturas planares características do Domínio I. A: 
Acamamento sedimentar; B: Xistosidade.  

 

A lineação gerada pela interseção entre Sn e S0  é bastante constante por toda a área e encontra-

se mais proeminente nas rochas mais finas e xistosas, apresentando atitude média de 110/21°. A 

lineação de estiramento mineral é marcada pelo alinhamento dos cristais de sericita, hematita (em 

metacherts) e alongamento de seixos (Figura 4.4 C), cuja orientação principal medida permanece em 

torno de 096/33°. Os diagramas estereográficos característicos das principais estruturas lineares podem 

ser visualizados na Figura 4.3A e 4.3B.  Contudo, a lineação mineral e a lineação de intersecção 
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encontram-se subparalelas entre si em toda a área. As feições de paralelismo entre essas estruturas 

lineares definem zonas de L-tectonito com lineações do tipo “b”, que geram estruturas em lápis 

(Figura 4.4 D) que são visíveis em diversos afloramentos.  

 

Figura 4.3- Diagramas estereográficos das estruturas lineares características do Domínio I.                       
A)- Lineação de interseção Li; B)- Lineação de estiramento/mineral. 

 

Estruturas Macroscópicas 

Nesta região são reconhecidas duas grandes descontinuidades tectônicas que afetam o plano da 

foliação Sn. A zona de cisalhamento São Vicente e a zona de cisalhamento Cambotas que separam as 

rochas metavulcanossedimentares do Grupo Nova Lima dos metassedimentos clásticos do Grupo 

Maquiné nos extremos SW e NE do perfil levantado respectivamente. A zona de cisalhamento São 

Vicente apresenta trend geral NW-SE (Figura 4.4 E) e é caracterizada como uma falha de empurrão 

com vergência para SW que se situa no contato entre a Formação Palmital e o Grupo Nova Lima 

(indiviso).  Esta estrutura se caracteriza como uma falha de empurrão de componente destral. Ela foi 

responsável pelo controle da canalização de fluídos hidrotermais e representa um dos principais 

controles das mineralizações auríferas associadas ao greenstone belt Rio das Velhas.  

No contato superior do Grupo Maquiné com o Grupo Nova Lima, caracterizado aqui como 

contato tectônico, observa-se a transposição da foliação principal devido à presença da zona de 

cisalhamento Cambotas, que imprime uma foliação do tipo S/C. Desta forma, em parte das rochas, 

tanto do Grupo Maquiné como do Grupo Nova Lima, são encontradas estruturas em “S”, as quais são 

sobrepostas por estruturas em “Z” nos limites de atuação da falha. Portanto, considera-se que a zona 

de cisalhamento Cambotas corresponde a uma estrutura de deformação interestratal relacionada ao 
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deslizamento flexural (e.g. Ramsay & Huber 1987) que atuou reativando o contato preexistente entre 

os dois grupos e está associada ao mesmo evento de defromação da primeira.  

 

Figura 4.4- A)-Acamamento/bandamento composicional em metarenito da Formação Casa Forte: 
estação P033, coordenadas E631.867, N7.777.912; B)-Crenulação em xistos da Formação Palmital: 
estação P014, coordenadas E629.725, N7.777.140; C)- Orientação de clastos em metaconglomerado 
monomítico: estação P038, coordenadas E629.652, N7.775.243; D)-Estrutura em lápis em quartzito 
sericítico ferruginoso: estação P062, coordenadas E636.863, N7.773.615; E)-Orientação preferencial 
NW-SE da zona de cisalhamento São Vicente mostrando atuação de antigos garimpos. Visada de S 
para N: estação P060, coordenadas E 637.771, N7.765.172 e F)-Estrutura em “caixa de ovos”, 
indicando sobreposição da deformação: estação P124, coordenadas E634.871, N7.778.555. 
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Aqui são raros os exemplares de camadas dobradas que estejam bem preservados, ocorrendo 

apenas pequenas dobras de comprimento de onda decimétrico, cujo eixo apresenta caimento para NE 

ou para W. No entanto, próximo ao início da seção 1 (A’), encontra-se uma forte evidência de que esta 

região experimentou mais de um episódio de deformação, gerando um padrão de interferência do tipo 

“domos e bacias” ou dobras em “caixa de ovos” (egg cartoon). Com eixos materializados para W e 

SW, essas dobras mostradas na Figura 4.4 (F), ocorrem em quartzitos grossos da Formação Casa 

Forte, próximo ao contato com o Grupo Nova Lima e a zona de cisalhamento Cambotas.  

O padrão de fraturas encontrado indica duas famílias principais sendo que a de maior 

frequência encontra-se com trend NW-SE e a segunda com trend N-S. Geralmente, essas fraturas são 

preenchidas por veios de quartzo leitoso que podem ou não conter sulfetos. 

Nota-se que a relação entre a xistosidade (Sn) e o acamamento (S0) nesta região apresenta 

vorticidade anti-horária (Figura 4.5), resultando em padrão de dobras em estilo “S”, com pequenas 

variações localizadas indicando vorticidade horária. A variação encontrada na cinemática das 

estruturas planares pode ser atribuída a dobras parasíticas ou intrafoliais presentes na região, ou até 

mesmo a pequenos cisalhamentos gerados por deslizamento flexural em meio competente, 

perturbando as estruturas vizinhas (e.g. Ramsay & Huber 1987, Tanner 1989, Alonso & Gross 1999 e 

Nicol & Nathan 2001). Esta última ocorre geralmente entre as descontinuidades (anisotropia 

mecânica) com deslocamentos relativos, diminuindo a intensidade em direção a charneira. 

 

 

Figura 4.5-A)-Relação Sn/S0 característica do Domínio I, indicando vorticidade anti-horária; B)-
Interpretação (S0 vermelho e Sn azul): estação P001, coordenadas E 629.853, N 7.777.455. 

 

Portanto, de acordo com as informações apresentadas acima, esta região encontra-se em um 

domínio de flanco inverso de uma dobra de escala regional, cuja relação entre Sn e So indicam 

fechamento a SE em direção a Capanema. Desta forma, a xistosidade Sn observada é plano axial das 
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dobras parasíticas com assimetria em “S”. Este flanco é seccionado em algumas porções por falhas 

geradas por processo de fluxo flexural ou deslizamento flexural que ocorrem devido a atuação dos 

esforços nas descontinuidades dos metassedimentos e por diferenças na reologia dos litotipos.    

 

Domínio II – Faixa Maquiné N-S 

Nesta região, as rochas apresentam trend aproximado NNE-SSW, onde a feição principal é a 

serra do Caraça localizada no extremo E da área. Esta estrutura é composta por litotipos quartzosos 

dos supergrupos Minas e Rio das Velhas que sustentam toda a topografia. Essa região apresenta um 

processo intempérico mais elevado possivelmente devido a presença de uma mata extremamente densa 

e diversas drenagens, em especial o rio Conceição. Os litotipos mais finos e micáceos como as rochas 

do Grupo Nova Lima e da Formação Palmital, mais susceptíveis ao intemperismo, são posicionados 

nas regiões mais baixas da topografia gerando minerais argilosos.   

 Estruturas Mesoscópicas 

O comportamento estrutural da faixa N-S é mais complexo do que a primeira. Porém, a 

distribuição do acamamento sedimentar e da xistosidade são constantes, onde os planos máximos estão 

posicionados em 090/33° e 068/38°, respectivamente (Figura 4.6 A e B). As atitudes da lineação de 

interseção apresentam uma média de aproximadamente 096/34° e a densidade máxima para estas 

estruturas é definida em 090/40° (Figura 4.7). A lineação mineral é dificilmente observada, talvez pelo 

elevado grau de intemperismo atuante no local. As poucas medidas obtidas na região mostram 

caimento para ESE. Esta configuração mostra que o padrão cinemático entre Sn e S0 apresenta 

vorticidade horária (Figura 4.8 A e B), ou seja, dobras em estilo “Z”, indicando fechamento para SSE 

em direção a serra de Capanema. 

Pequenas dobras parasíticas com comprimento de onda decimétrico também ocorrem na 

região. Apesar da estrutura geral apresentar uma cinemática horária, essas dobras podem ser 

encontradas definindo padrões tanto em estilo “S” como em estilo “Z”, ambas com eixos 

materializados para SE (Figura 4.8 E e F). Assim como no Domínio I, essas estruturas podem ter sido 

geradas pela diferença de reologia entre os litotipos (deslizamento flexural em meio competente).  

As estruturas primárias observadas, como estratificações cruzadas acanaladas, se encontram 

em sua posição normal de sedimentação, porém ocorrem apenas na porção E da área, na encosta da 

serra do Caraça, sendo ausentes a W da falha São Bento. 
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Figura 4.6- Diagramas estereográficos das estruturas planares características do Domínio II.                  
A)- Acamamento sedimentar; B)- Xistosidade.  

 

Estruturas Macroscópicas 

Apesar das estruturas planares mostradas acima apresentarem uma distribuição simétrica, esta 

região encontra-se secionada pela falha São Bento que neste domínio apresenta trend NNE-SSW e 

oblitera as estruturas sedimentares em suas vizinhanças. Em geral a falha São Bento é um conjunto de 

falhas de empurrão com transporte dirigido para SSW e diversos duplexes alojados na porção oriental 

(serra do Caraça), demonstrando orientação principal N-S. No extremo N da área esta estrutura se 

aloja no contato entre os grupos Nova Lima e Maquiné e vai se tornando mais superficial a medida em 

que avança para S, secionando os litotipos das formações Palmital e Casa Forte até se posicionar na 

Formação Serra do Coqueiro. 

Esta estrutura pode ser descrita como de caráter regional, pois é encontrada a mais de 20 Km a 

NE do município de Santa Bárbara sempre seguindo o trend NNE-SSW e sobrepondo os xistos da 

Formação Palmital sobre os quartzitos da Formação Casa Forte. Da mesma forma em que ocorre no 

Domínio III apresentado a seguir, esta falha influencia as estruturas vizinhas, gerando sigmoides de 

deformação e foliações miloníticas do tipo S/C (Figura 4.8 C) que demonstram cinemática horária. 

Também podem ser observados (em blocos rolados) espelhos de falhas ao longo dos planos de 

descontinuidades contendo slickensides e estrias de deslizamento (Figura 4.8 D). 
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Figura 4.7- Diagrama estereográfico representativo para lineação de interseção Li. 

 

Desta forma, a Faixa Maquiné N-S pode ser inserida em um domínio de flanco normal de uma 

dobra de caráter regional, cuja charneira encontra-se na região de Capanema. Este flanco está 

seccionado pela falha São Bento que atua como limite superior do aqui denominado sistema de 

dobramentos Maquiné justapondo-se ao sistema de dobramentos Santa Rita descrito por Rossi, 2014. 

Contudo, espera-se que as estruturas primárias invertidas estejam localizadas a W da falha São Bento, 

porém não foram observadas estruturas deste tipo nesta porção da área. Entretanto, Maxwell (1960) 

indica para esta região, na Folha Capanema, vários indicadores de sequência estratigráfica invertida. 
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Figura 4.8- A)-Feições características de S0, Sn e Li em xisto do Grupo Nova Lima e B)-Interpretação 
S0 (amarelo), Sn (vermelho) e Li (preto) (B): estação P097, coordenadas E647.096, N7.771.424; C)-
Estrutura tipo S/C em quartzito da Formação Serra do Coqueiro (sopé da serra do Caraça) indicando 
cinemática horária: estação P136, coordenadas E650.719, N7.769.253; D)-Superfície de falha em 
bloco rolado: estação P134, coordenadas E 650.540, N 7.769.396; E)-Dobra parasítica com padrão em 
estilo “S”: estação P081, coordenadas E648.452, N7.771.059; F)-Dobra parasítica com padrão em 
estilo “Z”: estação P084, coordenadas E648.520, N 7.771.032. 
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Domínio III - Capanema 

Neste domínio localiza-se a serra do Batatal, onde também se encontram rochas do 

Supergrupo Minas. Caracterizado por um conjunto de cristas e escarpas compostas por rochas 

quartzíticas que formam grandes alinhamentos com orientação NW-SE. Estas rochas quartzíticas que 

sustentam a topografia são sotopostas por quartzitos, filitos e itabiritos dos grupos Caraça e Itabira, 

posicionados nas porções NW e SE da área e demonstram orientação geral NE-SW.  

Estruturas Mesoscópicas 

O acamamento sedimentar é definido pela alternância de níveis ricos em sericita, quartzo, por 

vezes cianita e, em geral apresenta atitudes que revelam elevada variabilidade com o plano máximo 

posicionando-se em 040/33° (Figura 4.9 A). A cianita, por sua vez, ocorre em maior quantidade do 

que nos outros domínios estudados e pode chegar a mais de 3 cm de comprimento (Figura 4.10A). As 

estruturas primárias observadas, como estratificações cruzadas acanaladas, se encontram em sua 

posição normal de sedimentação, porém são observadas apenas na porção nordeste da área, próximo à 

região do Domínio II, tornando-se ausentes nas porções central e sul. 

A xistosidade encontra-se relativamente constante, apresentando atitude média em torno de 

071/40°. A lineação de interseção permanece próxima às medidas encontradas nos demais domínios, 

mostrando máximo de 115/14°. A lineação mineral, por sua vez, ocorre marcada pelos cristais de 

cianita e de sericita ou pelo estiramento de clastos (principalmente de composição filítica) cuja 

densidade máxima encontra-se por volta de 099/07°. Os estereogramas representativos das principais 

estruturas planares e lineares são apresentados na figura 4.9. 

As variações no comportamento do plano de acamamento resultam em uma relação de alto 

ângulo com a xistosidade em diversas porções da área. Além disso, pequenas dobras de comprimento 

decimétricos também podem ser visualizadas em algumas porções. Essas dobras apresentam padrão 

em estilo “S”, “Z” e “M” ou “W” (Figura 4.10 B), cujos eixos posicionam-se com caimento para ESE.  

Estruturas Macroscópicas 

Observa-se também a presença de estruturas rúpteis ou rúptil/dúctil como fraturas e uma falha 

de empurrão de componente destral denominada aqui de falha São Bento. Esta última apresenta trend 

preferencial NW/SE com transporte para SW e influencia as estruturas que a cercam, gerando 

sigmoides de deformação e foliações miloníticas do tipo S/C. No entanto, também é possível observar 

na região estruturas de cisalhamento indicando movimento sinistral (Figura 4.10 C e D). Estruturas 

características de deformação como boudinagem da foliação também são visíveis onde, a sílica que é 

expulsa do sistema e percola nas regiões de menor deformação, gerando assim essas perturbações na 

foliação principal com enxames de veios de quartzo. 
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Figura 4.9- Diagramas estereográficos das estruturas planares e lineares características do Domínio 
III. A: Acamamento sedimentar; B: Xistosidade; C: Lineação de interseção Li; D: Lineação de 
estiramento/mineral Lm. 
 

Espelhos de falha também podem ser observados (Figura 4.10 E), principalmente próximo ao 

contato da Formação Moeda e Formação Serra do Coqueiro. As fraturas descritas na região não são 

homogêneos, apresentando assim diversas famílias, onde podem ser preenchidas por quartzo leitoso ou 

não. Nota-se também a existência de pelo menos duas fases de geração destas estruturas onde, 

fraturamentos preenchidos por quartzo ora encontram-se dobrados ora não (Figura 4.10 F). 

Contudo, a análise dos estereogramas representando S0, Sn e Li indicam que estes encontram-

se dobrados. Assim, de acordo com os dados apresentados acima, a região de Capanema encontra-se 

em um domínio de zona de charneira. Este domínio contém uma sucessão de dobras assimétricas 

isoclinais, que exibem eixos com caimento para ESE e plano axial inclinado com vergência para SW.  
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Figura 4.10- A)-Cianitas centimétricas em filito intemperizado da Formação Batatal: estação P242, 
coordenadas E644.789, N 7.766.118; B)-Dobras em M (W) alojadas em itabirito silicoso do G. Itabira: 
estação P212, coordenadas E648.350, N7.775.243; C)-Estrutura do tipo S/C indicando movimento 
sinistral: estação P243, coordenadas E644.552, N7.766.279; D)-Estrutura do tipo S/C indicando 
movimento reverso destral: estação P319, coordenadas E647.612, N7.763.990; E)-Espelho de falha em 
quartzito da Formação Moeda: estação P334, coordenadas E648.022, N7.764.384; F)-Veio de quartzo 
dobrado com dobra em estilo “S”: estação P322, coordenadas E647.798, N 7.764.194. 
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4.3- PETROGRAFIA E MICROESTRUTURAS 

Além de quartzo e sericita, análises microscópicas mostraram a presença de minerais como 

cloritóide, cianita, traços de zircão, rutilo e plagioclásio. Nas regiões menos deformadas, podem ser 

identificadas microestruturas relícticas, que ainda apresentam estruturas herdadas do protólito. São 

metarenitos que apresentam microestrutura blastopsamítica (e.g. Winter 2001) onde, em alguns locais 

ainda é possível o reconhecimento de estruturas sedimentares como o arranjo dos clastos de quartzo e 

o bandamento composicional (Fig. 4.11). Em geral são metassedimentos com textura inequigranular 

porfiroclástica e granolepidoblástica (quando há presença de sericita), com grãos de quartzo 

xenoblásticos. Assim os cristais de quartzo encontram-se sob forma granular anédrica e os contatos 

entre grãos podem ser poligonais a interlobados. 

 

Figura 4.11- Fotomicrografia demonstrando microestrutura blastopsamítica relacionada aos 
porfiroclastos de quartzo em metaquartzarenito (milonitizado) da Formação Casa Forte. Luz 
transmitida, A)-Nicóis paralelos e B)-Nicóis cruzados: estação P026, amostra MQ-05, coordenadas 
E632.299, N7.777.913.  

 

Nas porções de maior deformação, os grãos de quartzo encontram-se deformados e 

recristalizados, o que pode ser evidenciado pela extinção ondulante e pela presença de subgrãos e 

novos grãos. Os novos grãos são gerados pela rotação dos subgrãos, crescimento por migração de 

borda de grãos e rompimento dos mesmos. Ocorrem também, microestruturas do tipo núcleo-manto 

(Fig. 4.12) determinadas pelos porfiroclastos de quartzo com núcleo de subgrãos, envoltos por novos 

grãos (manto) deste mesmo mineral, indicando processos de recristalização dinâmica (milonitização). 

Os contatos entre grãos podem ser serrilhados e extremamente irregulares, demonstrando 

microestrutura suturada.  
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Figura 4.12- Fotomicrografia demonstrando microestruturas do tipo núcleo-manto e suturada com 
geração de novos grãos e subgrãos com migração de borda. Luz transmitida, A)-Nicóis paralelos e B)-
Nicóis cruzados: estação P032, amostra MQ-10, coordenadas E631.297, N7.776.471.  

 

Outra evidência de deformação com movimentação e transporte de material é a dissolução por 

pressão, que geralmente está associada a transição de uma zona de maior deformação para uma zona 

de menor deformação (Rowland, 2007). Com a saída de material solúvel, restam películas escuras 

(resíduo opaco) de material insolúvel ao longo das superfícies de dissolução (Fig. 4.13A). 

 

Figura 4.13- A)-Fotomicrografia demonstrando dissolução por pressão com precipitação de minerais 
opacos e veio de quartzo (VQ) deformado. Luz transmitida, nicóis paralelos; B)-Cristais de cloritóide 
com forma tabular e crescimento radial com textura decussada: Luz transmitida, nicóis paralelos. 
Estação P020, amostra MQ-01c, coordenadas E630.891, N7.777.194.  
 

Os cristais de cloritóide são encontrados sob forma tabular, hexagonal, com maclas ou 

lamelas. Encontram-se, muitas vezes, concordantes ou paralelos á foliação principal crescem também 

de forma radial e desordenada, cortando a foliação resultando em textura decussada. Em algumas 

porções podem ser encontrados agregados deste mineral em camadas que ultrapassam 20 cm de 

espessura, indicando um aumento na quantidade de Fe e Al no sistema (Figura 4.13B).  
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A sericita ou mica branca de granulometria muito fina é incolor, com hábito lamelar e cores de 

interferência de segunda ordem. Pode ocorrer em lentes ou finas camadas, definindo o plano de 

acamamento sedimentar, mas também encontra-se dispersa por toda a rocha, muitas vezes marcando a 

xistosidade presente (Figura 4.14 A e B). No entanto, essa xistosidade principal muitas vezes é 

obliterada por uma crenulação, gerando uma foliação secundária (Figura 4.14 C e D).  

 

Figura 4.14- A)-Fotomicrografia de metarenito com bandas sericíticas definindo bandamento 
composicional. Nota-se também a presença de uma xistosidade penetrativa Sn (linhas vermelhas) 
definida pelo alinhamento de sericita, minerais opacos e cristais menores de quartzo mostrando 
vorticidade anti-horária. Luz transmitida, nicóis paralelos e B)-Nicóis cruzados: estação P020, amostra 
MQ-02, coordenadas E630.891, N7.777.194, faixa NW-SE. C)- Superposição da foliação principal 
(linhas amarelas) pela foliação secundária, gerando clivagens de crenulação (linhas vermelhas). Luz 
transmitida, nicóis paralelos e D)-Nicóis cruzados: estação P035, amostra MQ-16, coordenadas 
E629.425, N7.775.807, faixa NW-SE. 
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Sulfetos e outros minerais opacos 

Nas análises microscópicas com luz refletida foram observados sulfetos como pirita, 

calcopirita e traços de esfalerita em veio de quartzo possivelmente proveniente de fluidos 

hidrotermais, alojados principalmente em quartzo-carbonato-clorita xisto (Figura 4.15A).  

Estes sulfetos estão associados a duas fases de geração: a primeira fase apresenta cristais 

menores em meio a matriz quartzo-sericítica milonitizada; a segunda fase de sulfetos é responsável 

pelos cristais idioblásticos, euhedrais e, muitas vezes, centimétricos (Figura 4.15B). Estes cristais 

apresentam textura em “carie”, com bordas levemente corroídas, o que indica interação destes com o 

fluído hidrotermal, porém em temperaturas menores que 150°C (Winkler, 1977). 

 

Figura 4.15- A)-Fotomicrografia com pirita (Py) porosa (textura em carie) em cristais idioblásticos e 
calcopirita (Ccp); B)-Piritas em duas fases de geração (Py 1 e Py 2) alojadas em de veio de quartzo. 
Luz refletida, nicóis cruzados. Estação P040, amostra MQ-17, coordenadas E629.623, N7.775.256. 
C)-Metal nobre (possível PGE) em meio a cristais de magnetita. Nota-se a grande diferença entre o 
brilho dos minerais presentes; D)-Aspecto geral de cristais de magnetita (Mag) e hematita (Hem) em 
metarenitos da Formação Serra do Coqueiro. Estação P040, amostra MQ-30, coordenadas E 647.248, 
N7.765.919. 
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Além destas características, cristais de pirita encontrados sob forma de nódulos ou concreções 

são também observados em camadas de metarenitos intercalados com xistos do Grupo Nova Lima 

(Domínio III). Estes cristais podem chegar a mais de 2 cm de diâmetro e mostram nítida alteração de 

borda com presença de magnetita e hematita.  

Em uma amostra, localizada na região do Domínio II, é possível observar traços de cristais de 

metal nobre que se diferencia dos demais pelo seu forte brilho. Possivelmente, esse metal está 

associado a elementos do grupo da platina (Platinum Group Elements - PGE) e é apresentado na 

Figura 4.15 C. São encontrados também outros minerais opacos como magnetita, martita e hematita 

(Figura 4.15 D).  

4.4- METAMORFISMO 

Apesar de poucas variações na composição mineralógica dos metassedimentos estudados foi 

possível a identificação de duas paragêneses principais: sericita-cloritóide-quartzo e sericita-cianita-

quartzo. Desta forma, é possível associar a evolução metamórfica na região com a atuação de um 

metamorfismo progressivo que alcança a zona da cianita em porções mais deformadas. 

A presença de cloritóide, como porfiroblastos, pode ser resultante da interação de fluídos 

hidrotermais com sedimentos ricos em Fe, AI, Mg e Mn presentes em óxidos e filossilicatos nos níveis 

pelíticos como proposto por Lobato & Rosière (1996). Porém, a temperatura máxima de 

metamorfismo não deve ultrapassar 500°C, limite de estabilidade do cloritóide na presença de 

aluminossilicatos (Pires, 2005). 

Assim, é possível afirmar que o metamorfismo na região não ultrapassa a fácies xisto verde 

com pico de temperatura de 500°C e pressão mínima de 2,5 kbar (Holdaway, 1971), limite para a 

presença da cianita. No entanto, é possível estabelecer regiões de maior deformação como no caso de 

Capanema e algumas porções das faixas N-S e NW-SE, que se encontram enriquecidas em cristais de 

cianita, indicando assim um aumento da pressão nestes locais. 
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CAPÍTULO 5 

DISCUSSÃO E MODELO EVOLUTIVO 

5.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Com base na análise detalhada do conjunto de informações sedimentares e estruturais de 

macro, meso e microescalas obtidas neste trabalho foi possível caracterizar a evolução tectônica da 

área. Tal evolução é característica de um típico cinturão de dobramentos e falhamentos (e.g. Mitra 

1990 e Booth et al 2004) e denota desenvolvimento através de 3 eventos tectônicos associados a 4 

fases deformacionais (Quadro 5.1), denominadas genericamente aqui de F1, F2, F3 e F4.   

 

Quadro 5.1- Evolução Tectono-deformacional da área estudada. 

Era Eventos Fases de 
deformação Natureza Vergência Processos e Produtos Orogênese 

N
eo

pr
ot

er
oz

oi
co

 

E3 F4 Compressional W 

Encurtamento E-W com 
geração de clivagens de 

crenulação N-S. 
Arqueamento da crosta 
em torno de 45° para E. 

Fraturas e injeção de veios 
de quartzo. 

Brasiliana 

Pa
le

op
ro

te
ro

zo
ic

o 

E2   Extensional    Intrusões de corpos 
básicos - 

E1 

F3 Compressional SW 

Redobramento da Falha 
São Bento gerando dobras 

F3. Nucleação do 
anticlinal Mariana  

Transamazônica 

F2 Compressional SW 

Redobramento com 
geração de L tectonitos. 

Nucleação dos Sinclinais 
antifórmicos Gandarela e 
Ouro Fino. Amplificação 
de estruturas NW-SE e da 
Falha São Bento. Fraturas 

associadas e injeção de 
veios de quartzo. 

Transamazônica 

F1 Compressional SW 
Deformação regional 
(Nappe Ouro Preto). 
Descolamento basal  

Transamazônica 
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Estes eventos podem ser aplicados ao modelo de dobras de propagação de falhas - fold 

propagation fault e consiste no conceito de que essas dobras se originam de forma contemporânea à 

propagação das falhas (e. g. Suppe 1985 e Suppe & Medwedeff 1990). A falha ao invés de se 

intensificar de um plano para outro, simplesmente morre em direção a superfície axial da dobra a ser 

formada. Ou seja, uma dobra de propagação de falha é a expressão da superfície de uma falha de 

empurrão cega, onde o encurtamento acima da terminação da falha é acomodado por dobramento. 

Com a evolução da topografia a erosão expõe essas descontinuidades tornando-as visíveis em 

superfície como nos moldes atuais. 

5.2- FASES DEFORMACIONAIS 

Evento deformacional E1 

As feições tectônicas associadas a este evento indicam uma evolução de caráter progressivo, 

constituído por 3 fases de deformação que apresentam uma sequência de incrementos materializada 

por uma sucessão de feições superpostas com tensor da deformação fixo. Desta forma, a distribuição e 

padrão cinemático encontrados sugerem esforços compressivos com encurtamento de NNE para SSW, 

responsável pela geração das principais estruturas presentes neste estudo: dobras F1- nappe Ouro 

Preto, F2 e F3.  

Contudo, a primeira fase de geração de estruturas F1 estaria relacionada a essa tectônica 

compressiva, gerando estruturas de primeira ordem em escala regional caracterizadas pela nucleação 

da nappe Ouro Preto. Esta estrutura demonstra vergência para SSW e envolve tanto as rochas do 

embasamento como as supracrustais do QFe. No entanto, as estruturas relacionadas a esta fase 

encontram-se obliteradas pela fase seguinte e são raramente encontradas na área estudada. São 

megadobras isoclinais recumbentes transportadas sobre superfícies de cavalgamento. A superfície de 

descolamento desta nappe é materializada pela zona de cisalhamento São Vicente, gerada pela atuação 

de esforços compressivos dirigidos de NNE para SSW. 

Caracterizada pelo redobramento da nappe, a fase F2 é definida por uma xistosidade (Sn) cuja 

atitude permanece em torno de 060-070/40°. Essa xistosidade é de caráter penetrativo e está presente 

em toda a região, tanto nas rochas do Supergrupo Rio das Velhas como nas rochas do Supergrupo 

Minas. Essa estrutura, oblíqua ao acamamento, sugere padrão compressivo ocupando a posição plano 

axial de dobras assimétricas a isoclinais parasíticas de segunda ordem (F2) com comprimento de onda 

de alguns decímetros a centenas de metros, gerando megadobras como o Sinclinal Antifórmico 

Gandarela e o Sinclinal Antifórmico Ouro Fino.  

A foliação milonítica associada às estruturas descontínuas apresentando a mesma atitude 

também é característica deste evento. Este evento é de extrema importância sob o ponto de vista 
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econômico, pois é nas estruturas por ele geradas que foram alojadas as principais mineralizações 

auríferas associadas a fluídos hidrotermais, principalmente ao longo das zonas de cisalhamento. 

Descontinuidades de trend NW-SE como a zona de cisalhamento São Vicente se amplificam e atuam 

como o principal elemento de concentração de ouro com injeção de fluídos hidrotermais nas rochas do 

Supergrupo Rio das Velhas. A falha São Bento também se origina nesta fase e representa o limite do 

sistema de dobras Maquiné juntamente com a zona de cisalhamento São Vicente. 

A presença de estruturas lineares como lineação de estiramento mineral e lineação de 

interseção com orientação principal ESE, sempre paralelas a subparalelas entre si, indicam transporte 

de massa com vergência para SSW. Essas feições de atitude média 110/21° também ocorrem por toda 

área mapeada e corroboram com a hipótese de padrão compressivo indicando zonas de L-tectonito 

com lineações do tipo “b” (e.g. Loczy & Ladeira 1976, Ramsay & Huber 1987 e Fossen 2010) e 

vergência para SSW. 

Contudo, o sistema de dobras Maquiné pode ser definido como uma sequência de sinclinais e 

anticlinais delimitadas por falhas de empurrão geradas pelo mecanismo de propagação de dobras – 

(fault propagation fold). A falha do Fundão pode ser caracterizada como duplex das falhas principais 

São Vicente e São Bento, geradas no descolamento que limitam o sistema. O modelo evolutivo 

proposto para a área de estudo encontra-se na Figura 5.1. 

A fase F3 é responsável pelo redobramento de estruturas preexistentes, gerando dobras F3. A 

falha São Bento sofre um processo de encurtamento e é dobrada na região de Capanema, originando 

uma sequência de sinformes e antiformes de direção axial NW-SE com vergência para SW. Após esse 

evento, a falha São Bento segue um trend NW-SE e possivelmente se conecta à zona de cisalhamento 

São Vicente. 
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Figura 5.1- Modelo esquemático proposto para a evolução estrutural da porção central do 
Quadrilátero Ferrífero. 

 

Evento deformacional E2 

A este evento é atribuída a intrusão de corpos básicos que, apesar de se encontrarem poucas 

evidências deste evento na área mapeada, é possível observar alguns poucos afloramentos 

relacionados a rochas intrusivas na região. Em geral são diques de diabásio e gabro que cortam as 

estruturas principais, inclusive a falha São Bento, porém estas rochas encontram-se intemperizadas em 

grande parte das ocorrências. O intemperismo dos litotipos básicos gera solos argilosos de coloração 

roxa a vermelha escura que apresentam espessuras inferiores a 700m. Dorr (1969) sugere uma idade 

pós-Minas para estas rochas porém, não foram obtidas informações suficientes para tal afirmação.  
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Evento deformacional E3 

O último evento deformacional associado a este trabalho ocorre durante a orogênese 

Brasiliana e foi responsável pela deformação F4, que por sua vez, está relacionada às foliações (S2) 

espaçadas com geração de uma clivagem de crenulação gradacional a discreta. Estas estruturas são 

caracterizadas por um encurtamento de direção E-W, gerando microdobras com eixo N-S e caimentos 

moderados para N e para S.  

Essa foliação, em geral, tende a se posicionar paralelamente ao plano axial das microdobras e 

secciona as demais estruturas descritas anteriormente. Podem ser encontradas em praticamente todas 

as rochas presentes na área de estudo, entretanto, sua visualização torna-se mais evidente em materiais 

pelíticos como nos xistos ou em porções sericíticas dentro dos metarenitos.  

A fase final desta deformação foi responsável pelo padrão de fraturamento encontrado na 

região. Este padrão encontra-se levemente disperso, porém a principal família de fraturas apresenta 

trend N-S ou NNE-SSW. Nesta fase se alojam veios de composição essencialmente quartzosa, de 

coloração esbranquiçada, com aspecto leitoso e podem conter ou não sulfetos. Com espessura variada 

sua ocorrência é isenta de deformação ou seja, não encontra-se dobrado ou crenulado indicando uma 

idade mais jovem do que as demais estruturas descritas. Contudo, este evento compressivo é 

responsável pelo arqueamento da crosta em torno de 45° para E tornando possível sua visualização nos 

moldes atuais.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

 

1. Das estruturas primárias 

Os pacotes de metassedimentos mapeados neste trabalho englobam rochas pertencentes aos 

supergrupos Rio das Velhas (grupos Nova Lima, Maquiné e Tamanduá) e Minas (grupos Caraça e 

Itabira). Apesar de se tratarem de rochas arqueanas e paleoproterozoicas que experimentaram diversos 

eventos deformacionais, as estruturas geopetais podem ser observadas em grande parte da área. Estas 

feições são descritas como estratificações planoparalelas, estratificações cruzadas tabulares e 

acanaladas, gradações granulométricas e bandamento composicional. A presença de diamictitos e 

conglomerados basais demonstram que as unidades da Formação Casa Forte são limitadas por 

descontinuidades dos fluxos sedimentares. 

A análise destas estruturas primárias foi essencial para a definição da estratigrafia, pois elas se 

encontram sempre com o topo normal de deposição, ou seja, não foram mapeadas estruturas geopetais 

com topo invertido.  Porém, não foi possível neste trabalho obter informações das camadas do Grupo 

Maquiné na porção ocidental da faixa Maquiné N-S a W da falha São Bento. No entanto, Maxwell 

(1960) descreve uma sequência estratigráfica invertida neste setor de ocorrência do Grupo Maquiné.  

2. Sobre a Formação Serra do Coqueiro 

A Formação Serra do Coqueiro é caracterizada neste trabalho como correspondente a parte do 

Grupo Tamanduá. Esta unidade é definida por um pacote de metarenitos sericíticos mal selecionados, 

posicionados imediatamente acima dos metassedimentos da Formação Casa Forte do Grupo Maquiné, 

localizados na faixa Maquiné N-S e na serra do Batatal, região de Capanema. 

 A ocorrência de uma discordância angular da ordem de 40° descrita no contato desta unidade 

com as rochas da porção basal do Supergrupo Minas, indica uma quebra importante na sucessão 

estratigráfica dos pacotes metassedimentares envolvidos. Em adição, as diferenças estruturais e 

texturais descritas entre os litotipos das formações Moeda e Serra do Coqueiro sugerem que se trata 

realmente de duas unidades distintas. Desta forma, sugere-se neste trabalho que os metarenitos 

sericíticos denominados de Formação Serra do Coqueiro sejam retirados do Grupo Caraça e inseridos 

na base do Grupo Tamanduá que, por sua vez, passa a compor a porção superior do Supergrupo Rio 

das Velhas. 

O contato basal da Formação Serra do Coqueiro com a Formação Casa Forte não é bem 

definido, pois encontra-se encoberto em algumas regiões e apresenta interferências tectônicas devido à 

proximidade com a falha São Bento por exemplo. No entanto, feições gradacionais identificadas nas 
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proximidades sugerem que este contato seja transicional, possibilitando assim sua permanência no 

Supergrupo Rio das Velhas. No entanto, a análise de dados indica que esta unidade ainda apresenta um 

posicionamento controverso e pode ser correlata a Formação Casa Forte ou até mesmo uma unidade 

diferenciada do Grupo Maquiné ou do Grupo Tamanduá (como sugerido neste trabalho). Desta forma, 

um estudo mais detalhado do ponto de vista sedimentar e estrutural se faz necessário para uma 

definição mais precisa à respeito de seu posicionamento estratigráfico, principalmente na serra das 

Cambotas. 

3. Da estratigrafia 

Com o mapeamento das rochas metassedimentares da Formação Serra do Coqueiro, o 

empilhamento estratigráfico da região sofre uma importante alteração (Quadro 6.1). O retorno do 

Grupo Tamanduá nas descrições da região com a inclusão da Formação Serra do Coqueiro denota, 

consequentemente, uma alteração na a Formação Moeda e Maquiné que têm sua espessura diminuída 

nas regiões das serras do Batatal (Capanema) e Caraça.  

O mapeamento geológico realizado na faixa NW-SE mostrou que os metassedimentos do 

Grupo Maquiné encontram-se com sua sucessão normal, fechando com xistos do Grupo Nova Lima a 

NE. Desta forma, o Grupo Maquiné em sua seção tipo na faixa Maquiné NW-SE apresenta uma 

espessura bem maior do que foi descrita anteriormente, apresentando cerca de 5360 metros. Esta 

espessura é representada basicamente pela Formação Palmital (2000 metros) e pela Formação Casa 

Forte (3360 metros). Na seção 2, executada na Faixa Maquiné N-S, a espessura do referido grupo é 

diminuída, devido a presença da Formação Serra do Coqueiro, cujo contato de topo com o Grupo 

Caraça não é bem definido, tornando esse fato uma recomendação para trabalhos posteriores.  

Contudo, os elementos sedimentares observados neste trabalho indicam que há um relativo 

aumento de energia no transporte e deposição das rochas do Grupo Maquiné, passando de um 

ambiente deposicional com águas relativamente calmas (Formação Palmital) para um ambiente com 

águas mais agitadas e regiões apresentando rápida subsidência e deposição. 

Sendo assim, conclui-se que o ambiente deposicional do Grupo Maquiné se deu inicialmente 

em um sistema litorâneo ou marinho raso (Formação Palmital) que migrou para um ambiente fluvial 

com rios entrelaçados (Formações Casa Forte). Este sistema fluvial apresenta depósitos com feições de 

fluxo gravitacionais em determinadas porções representadas por metaconglomerados suportados por 

clastos. Barras arenosas, dunas subaquosas, dunas 2D e 3D são caracterizadas por metarenitos em 

geral que apresentam estratos plano-paralelos, estratificações cruzadas tabulares e acanaladas. Uma 

grande lente de metalamito com estratos tabulares pode indicar uma planície de inundação ou 

abandono de canal. 
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Quadro 6.1 – Coluna estratigráfica proposta para a área de estudo. 

 

 

4. Do arcabouço estrutural do Grupo Maquiné 

A presença sistemática das relações geométricas entre a xistosidade (Sn) e o acamamento (S0) 

indica vorticidade anti-horária na faixa Maquiné NW-SE e vorticidade horária na faixa Maquiné N-S.  

Esta configuração sugere que as unidades do Grupo Maquiné presentes na faixa Maquiné NW-SE e N-

S se conformam, respectivamente, em um flanco inverso e flanco normal de uma megadobra regional 

vergente para SSW. Esta megaestrutura apresenta fechamento a SE em direção a Capanema, que se 

caracteriza como uma zona de charneira, apresentando relação de alto ângulo entre a xistosidade e o 

acamamento, além de dobras em “M” e/ou “W”. A presença de pequenas zonas de cisalhamento nas 

unidades do Grupo Maquiné indica que este flanco contém deformações internas geradas por 

mecanismo de deslizamento flexural causado pela diferença reológica entre os componentes 

litológicos. 

Essas informações estruturais em conjunto com as evidências das estruturas geopetais e a 

ausência de repetições de camadas corroboram com a hipótese de incompatibilidade da existência de 
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uma dobra de escala sub regional na região da faixa NW-SE. Desta forma, fica desconfigurada a dobra 

sinclinal descrita por Dorr (1969) na região da faixa Maquiné NW-SE denominada Sinclinal Vargem 

do Lima. Portanto, o arcabouço estrutural denota uma evolução típica de um cinturão de dobras e 

falhas, caracterizada por uma sucessão de sinclinais e anticlinais seccionados e limitados por falhas de 

empurrão com geração de duplex. 

Com relação às mineralizações auríferas não foi possível a identificação de ouro livre em 

amostras de mão ou nos estudos petrográfico. No entanto, o mapeamento geológico e as informações 

encontradas na bibliografia indicam a gênese deste metal em três fases. 

A primeira fase estaria associada à geração do greenstone belt Rio das Velhas com 

mineralização primária localizada nas BIFs do Grupo Nova Lima com deposição de turbiditos. A 

segunda fase, e a mais importante, é relacionada a fase de deformação F2 que, por sua vez, é 

responsável pela geração das zonas de cisalhamento, em especial a de São Vicente. Caracterizada 

como uma superfície de descolamento basal, essa grande descontinuidade proporcionou a percolação 

de fluídos hidrotermais que remobilizaram e depositaram metais nos diferentes litotipos do Grupo 

Nova lima e Maquiné (em menores quantidades). No entanto, ainda nesta mesma fase (F2), foi 

identificada mais de uma fase de geração destes sulfetos, onde a primeira corresponde a piritas 

milimétricas possivelmente sintectônicas e a segunda, associada a piritas euhédricas centimétricas, 

corresponde a uma fase final de remobilização com fluídos residuais. 

A terceira fase, considerada uma fase tardia, pode ser atribuída aos últimos estágios de 

deformação do QFe. Essa mineralização estaria associada a veios de quartzo tardios injetados em 

rochas proterozóicas e não é muito bem definida na área de estudo. 

Outro aspecto importante quanto a visão econômica é a presença da falha São Bento que 

ocorre na porção oriental da área em estudo. Em sua porção norte, encontram-se diversos depósitos de 

ouro que são posicionadas seguindo o alinhamento desta falha e da falha Água Quente mais a NE até o 

município de Santa Bárbara. Além disso, foram observadas coberturas ferralíticas também alinhadas 

segundo trend NNE-SSW que podem ser um indicativo da ação hidrotermal na região. 

Finalizando, a presença de traços de minerais metálicos com características de PGE (Platinum 

Group Elements) na região de Capanema pode também ser de grande importância para o 

desenvolvimento econômico da região.  Já que a área já foi alvo de diversos garimpos e atualmente 

encontra-se explorada por algumas mineradoras. Desta forma os estudos econômicos da região 

merecem estudos adicionais a fim de uma melhor caracterização destes elementos. 
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5. Dos eventos tectono-metamórficos 

O QFe apresenta uma história de deformação policíclica representada por várias fases 

deformacionais relacionada a eventos orogênicos diferentes. Neste trabalho identificaram-se dois 

eventos tectono-deformacionais relacionados a quatro fases de deformação. O primeiro e mais 

importante evento apresenta características compressivas e é responsável pela estruturação da área e 

por gerar zonas de cisalhamento que se tornaram importantes descontinuidades que contém grande 

parte das mineralizações auríferas na região. Esse evento compressivo ocorre durante a Orogênese 

Transamazônica e apresenta direção de encurtamento de NNE para SSW. 

Já o último evento é menos proeminente e ocorre durante a Orogênese Brasiliana, gerando a 

xistosidade S2 que corta as demais estruturas mapeadas. Com características compressivas, este evento 

seria o “último estágio” dos esforços compressivos relacionados ao QFe.  Apresentando encurtamento 

de E para W, este evento é responsável pela geração de crenulações que apresentam clivagens de 

direção N-S e eixos de dobra com caimento ora para N e ora para S, além de fraturamentos injeções de 

veios de quartzo leitoso. Nesta fase ocorre também o basculamento das unidades dos supergrupos Rio 

das Velhas e Minas, causando uma inclinação da ordem de aproximadamente 45° para E, que após a 

atuação de processos erosivos denota a conformação atual do QFe.   

 

95 

 



Angeli G. Arcabouço estrutural do Grupo Maquiné... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol.75. 102p 
 

___________________________________Referências_______________________________________ 
 
Alkmim F. F. 2004. O que faz de um cráton um cráton? O Cráton do São Francisco e as revelações Almeidianas 

ao delimitá-lo In: Mantesso-Neto V., Bartorelli A., Carneiro C. D. R., Brito Neves B. B. (eds.) Geologia do 
Continente Sul-Americano: Evolução da Obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. São Paulo, Editora 
Beca, p. 17-34.  

Alkmim F. F. & Marshak, S. 1998. Transamazonian Orogeny in the Southern São Francisco Cráton Region, 
Minas Gerais, Brazil: evidence for Paleoproterozoic collision and collapse in the Quadrilátero Ferrífero. 
Precambrian Research, 90: 29–58. 

Almeida F. F. M. de, Hasui, Y., Brito Neves B. B., Fuck R. A. 1981. Brasilian Structural Provinces: An 
Introduction. Earth Science Reviews, 17: 1-29. 

Almeida L. G. 2004. Estratigrafia e geologia estrutural da porção central do Sinclinal Dom Bosco, 
Quadrilátero Ferrífero, MG. Dissertação de Mestrado, Departamento de Geologia, Universidade Federal de 
Ouro Preto, Ouro Preto, 107 p. 

Alonso G. G. & Gross M. R. 1999. Structures and mechanisms associated with development of a fold in the 
Cantabrian Zone thrust belt, NW Spain. Journal of Structural Geology 21: 653-670.  

Angeli G. 2011. Utilização de análises químicas para classificação dos litotipos do minério de ferro e 
modelagem 3D da mina de Brucutu - MG. In: Cong. Bras. Geoquímica, 13, Gramado, Resumo expandido: 
p.1461-1464. 

Araújo J. G. M. 2001. Influência das Zonas de Cisalhamento de São Vicente e Tapera na Mineralização 
Aurífera do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, 
Universidade de Brasília, Distrito Federal, 103p. 

Baltazar O. F.; Zucchetti, M. 2000. Rio das Velhas Greenstone Belt structural evolution, Quadrilátero Ferrífero, 
Minas Gerais, Brazil. In: 31° International Geological Congress. Rio de Janeiro, CD-ROM. 

Baltazar O. F. & Zucchetti M. 2007. Lithofacies associations and structural evolution of the Archean Rio das 
Velhas greenstone belt, Quadrilátero Ferrífero, Brazil: A review of the setting of gold deposits. Ore Geology 
Reviews 32: 471–499. 

Baltazar O. F., Rosière C. A., Corrêa Neto A. V., Silva J. N. 1995. Geologia estrutural do Grupo Maquiné, 
Supergrupo Rio das Velhas, na porção central do Quadrilátero Ferrífero (MG). In: Simp. Nac. de Estudos 
Tectônicos, 5, Gramado, Anais: p.11–13. 

Baltazar O. F., Baars F. J., Lobato L. M., Reis L. B., Achtschin A. B., Berni G. V., Silveira V. D. 2005.  Mapa 
geológico - folha Gandarela (escala 1:25000), folha SF-23-X-A-III-2. In: Projeto Geologia do Quadrilátero 
Ferrífero - Integração e Correção Cartográfica em SIG com Nota Explicativa. Belo Horizonte, CODEMIG.  

Bizzi L. A., Schobbenhaus C., Vidotti R. M. & Gonçalves J. H. (eds.) 2003. Geologia, Tectônica e Recursos 
Minerais do Brasil, CPRM, Brasilia, 642p.  

Booth P. W. K., Brunsdon G., Shone R. W. 2004. A Duplex Model for the Eastern Cape Fold Belt? Evidence 
from the Palaeozoic Witteberg and Bokkeveld Groups (Cape Supergroup), Near Steytlerville, South Africa. 
Gondwana Research, 7(1):211-222.  

Busk, H. G. 1929. Earth Flexures: Cambridge University Press, Cambridge (republished by William Trusell, 
New York, 1957). 

Caldeira A. F. 1984. Mapeamento geológico da região metropolitan de Belo Horizonte – folha Acuruí (escala 
1:50000). Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais. 

Castro M. P. & Bersan S. M. 2011. Descrição litoestrutural e evolução geológica da Faixa Maquiné, Área 12, 
região de Rio Acima, Quadrilátero Ferrífero, MG. Projeto Maquiné: Estratigrafia e Evolução Geológica. 
Nota Explicativa de Mapeamento Geológico. Departamento de Geologia, Escola de Minas – UFOP. 48p. 

Castro, L. O. & Pedrosa C. J. 1982.  Interpretação do Supergrupo Minas e do seu Grupo Tamanduá. In: 32° 
Congresso Brasileiro Geologia, Salvador-BA, p.115-125. 

97 

 



Angeli G. Arcabouço estrutural do Grupo Maquiné... 

Chemale Jr. F., Rosière C. A., Endo I. 1994. The tectonic evolution of the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, 
Brazil. Precambrian Research, 65: 25-54. 

Claret D. A. L. & Couto D. C. 2011. Projeto Maquiné: Estratigrafia e Evolução Tectônica. Projeto Maquiné: 
Estratigrafia e Evolução Geológica. Nota Explicativa de Mapeamento Geológico. Departamento de 
Geologia, Escola de Minas – UFOP. 30p. 

Condie K. C. 1981. Archean Greenstone Belts. Developments the Precambrian Geology 3. Dep. Geology of 
Geoscience, New Mexico Institute of Mine and Tecnology, Socorro, New Mexico, U.S.A., 585 p. 

Corrêa Neto A. V, Dayan H., Pires F. R. M. & Braga M. V. C. 1997. Análise Estrutural na Parte Central do 
Greenstone Belt Rio das Velhas, Quadrilátero Ferrífero (MG). Anuário do Instituto de Geociências, UFRJ, 
20: 89-104.  

Corrêa Neto A. V. 2001. Análise estrutural nos setores sul e sudeste do sistema de cisalhamento Fundão-
Cambotas, Quadrilátero Ferrífero, MG. Tese de Doutoramento, Instituto de Geociências, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, RJ.   

Davis G. 1984. Structural Geology of Rocks and Regions. John Wiley & Sons, New York, 492 p. 

Dorr J. V. N. II. 1969. Physiographic, stratigraphic and structural development of the Quadrilátero Ferrífero, 
Minas Gerais, Brazil. USGS/DNPM. Professional Paper 641-A. 110p. 

Endo I. & Machado R. 2002. Reavaliação e Novos Dados Geocronológicos (Pb/Pb e K/Ar) da Região do 
Quadrilátero Ferrífero e Adjacências. Geol. USP Sér. Cient., São Paulo, 2: 23-40. 

Endo I. 1997. Regimes Tectônicos do Arqueano e Proterozóico no Interior da Placa Sanfranciscana: 
Quadrilátero Ferrífero e Áreas Adjacentes, Minas Gerais. Tese de Doutoramanto, Instituto de Geociências, 
Universidade de São Paulo, SP, 243p. 

Endo I. 2003. Estratigrafia e arcabouço estrutural da região do Pico do Engenho e adjacências, município de 
Congonhas, MG. Projeto Congonhas. Universidade Federal de Ouro Preto, 37 p. 

Endo I., Oliveira A. H., Peres G. G., Guimarães M. L. V., Lagoeiro L. E., Machado R., Zavaglia. G., Rosas C. F. 
Melo R. J. 2005. Nappe Curral: Uma megaestrutura alóctone do Quadrilátero Ferrífero e controle da 
mineralização. In: X Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos / IV International Symposium on Tectonics, 
Curitiba. Boletim de Resumos Expandidos, p. 279-282. 

Endo I., Lana C. de C., Tazava E., Caldeira J. N. M. 2011. Estratigrafia e Arcabouço Estrutural da Faixa 
Maquiné, Quadrilátero Ferrífero, MG. Nota Explicativa do Projeto Maquiné. Departamento de Geologia da 
Escola de Minas – Universidade Federal de Ouro Preto. Rel. Interno. 

Etter A. F. V., Rodrigues S. W. O., Rossi G., Schorscher J. H. D. 2003. Grupo Maquiné, na região da Serra do 
Caraça, Quadrilátero Ferrífero, MG. In: Simp. Geol. do Sudeste, 8, São Pedro, SP, Anais:25. 

Féboli W. L. 2010. Geologia/Estratigrafia. In: Tuller M.P., Ribeiro J.H., Signorelli N., Féboli W.L. Pinho J.M.M 
(eds.) Programa Geologia do Brasil – Projeto Sete Lagoas-Abaeté, MG. Belo Horizonte, CPRM, p.85-95.  

Fonseca M. A. 1990. O sinclinal Ouro Fino: Análise descritiva e cinemática de um segmento do sistema 
Fundão, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Dissertação de Mestrado, Departamento de Geologia, 
Universidade Federal de Ouro Preto, MG, 120 p. 

Fonseca G. M. & Jordt Evangelista, H. 2013. Rochas ultramáficas plutônicas do Greenstone Belt Rio das Velhas 
na porção central do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil. Revista Escola de Minas: Ouro Preto, 
66(1): 67-75. 

Fossen H. 2010. Structural Geology. Cambridge University - United Kingdom. Bell and Bain Ltd press. 

Franco A. S. P. & Endo I. 2004. Sinclinal Ouro Fino revisitado, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais: Uma 
hipótese sobre a sua origem e evolução. Revista Brasileira de Geociências 34(2): 167-174. 

Gair J. E. 1962. Geology and ore deposits of the Nova Lima and Rio Acima Quadrangles, Minas Gerais, Brazil.  
U.S. Geological Survey Professional Paper, 341-A. USGS-DNPM, Washington. 65 p. 

Gomes C. J. S., Rosière C. A., Pereira Filho M., 2000.  Modelos físicos do sistema de cavalgamento Fundão-
Cambotas, no domínio da Zona de Cisalhamento das Cambotas, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. 
Revista Brasileira de Geociências. 30(4): 631-638 

98 

 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol.75. 102p 
 

Gomes M. V. & Silva L. M. C. 2011. Geologia de Segmento da Faixa Maquiné – Rio Acima-MG. Projeto 
Maquiné: Estratigrafia e Evolução Geológica. Nota Explicativa de Mapeamento Geológico. Departamento 
de Geologia, Escola de Minas – UFOP. 31p. 

Grossi Sad J. H. & Valente J. M. G. P. 2007. Delineação de Depósitos Minerais. Rona Editora, Belo Horizonte, 
272p. 

Hartmann L. A., Endo I., Suita M. T. F., Santos J. O. S., Frantz J. C., Carneiro M. A., McNaughton N. J., Barley 
M. E. 2006. Provenance and age delimitation of Quadrilátero Ferrífero sandstones based on zircon U–Pb 
isotopes. Journal of South American Earth Sciences, 20: 273–285. 

Heilbron M., Duarte B. P., Valeriano C. M., Simonetti A., Machado N., Nogueira J. R. 2010. Evolution of 
reworked Paleoproterozoic basement rocks within the Ribeira belt (Neoproterozoic), SE-Brazil, based on U–
Pb geochronology: Implications for paleogeographic reconstructions of the São Francisco-Congo 
paleocontinent. Precambrian Research 178: 136–148. 

Herz N. 1970. Gneissic and Igneous Rocks of the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil. U.S. Geological 
Survey Professional Paper, 341-A. USGS-DNPM, Washington. 55p.  

Hobbs B. E., Means W. D. and Williams P. F. 1976. An Outline of Structural Geology. NewYork:Wiley, 571p. 

Holdaway M. J. 1971. Stabilíty of andalusite and lhe aluminium silicate phase diagrams. American Joumal of 
Science, 271: 97-131. 

Junqueira P. A., Lobato L. M., Ladeira E. A., Simões E. J. M. 2007. Structural control and hydrothermal 
alteration at the BIF-hosted Raposos lode-gold deposit, Quadrilátero Ferrífero, Brazil. Ore Geolgy Reviews, 
32: 629-650. 

 Kurcinka C. E. 2014. Sedimentology and facies architecture of the tide-influenced, river-dominated delta-mouth 
bars in the lower Lajas Formation (Jurassic), Argentina. Dissertação de Mestrado, Queen’s University, 
Kingston, Ontario, Canada, 146p.  

Ladeira E. A. & Roeser H. M. P. 1983. Petrography of the Greenstone Belt Rio das Velhas, Quadrilátero 
Ferrífero, Minas Gerais, Brazil. Zbl. Geol. Palãont. Teil I. Stuttgart, 430-445. 

Lana C., Alkmim F. F., Armstrong R., Scholz R., Romano R., Nalini Jr. H. A. 2013. The ancestry and magmatic 
evolution of Archaean TTG rocks of the Quadrilátero Ferrífero province, southeast Brazil. Precambrian 
Research, 231: 157– 173. 

Leinz V. & Leonardos O. H. 1970. Glossário Geológico. São Paulo. Editora Nacional e Editora USP, 236 p. 

Lobato L. M. & Rosiere C. A. 1996. Alteração hidrotermal na Formação Moeda, Sinclinal de Ouro Fino, 
Quadrilátero Ferrífero: Implicações para a mineralização aurífera. XXXIX Cong. Bras. Geol, Salvador, 
Bahia, Anais: 290-294 p. 

Loczy L. de & Ladeira E. A. 1976. Geologia estrutural e introdução a geotectônica. Rio de Janeiro, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Editora Edgar Blucher, 528 p. 

Machado N., Noce C. N., Ladeira E. A., Belo de Oliveira O. 1992. U-Pb Gechronolgy of Archean magmatism 
and Proterozoic metamorfism in the Quadrilátero Ferrífero, southern São Francisco craton, Brazil, Geol. Soc. 
Am. Bull, 104:1221-1227.   

Machado N., Schrank A., Noce C. M., Gauthier, G. 1996. Ages of detrital zircon for Archean-Paleoproterozoic 
sequences: Implications for greenstone belt setting and evolution of a Tranzamazonian foreland basin in 
Quadrilátero Ferrífero, southeast Brazil. Earth and Planetary Science Letters, 141: 259-276. 

Madeira T. J. A. & Souza T. P. 2011. Litoestratigrafia e geologia estrutural da Faixa Maquiné, região de Rio 
Acima, Área 10, Quadrilátero Ferrífero, MG. Projeto Maquiné: Estratigrafia e Evolução Geológica. Nota 
Explicativa de Mapeamento Geológico. Departamento de Geologia, Escola de Minas – UFOP. 60p. 

Madeira T. J. A., Endo I., Barbosa M. S. C., Neyer B. O. 2014. Caracterização geofísica e estrutural da principal 
estrutura mineralizada em ouro na região nordeste do Quadrilátero Ferrífero: Um guia para prospecção. VI 
Simp. Bras. de Geof., Porto Alegre, RS. Resumo expandido: 1-6. 

Maxwel C. H. 1972. Geology and ore deposits of the Alegria District, Minas Gerais, Brazil. USGS/DNPM. 
Professional Paper 341-J, 72 p. 

99 

 



Angeli G. Arcabouço estrutural do Grupo Maquiné... 

McClay K. 1987. The Mapping of Geological Structures (Geological Society of London handbook). John Wiley 
& Sons Tdt, Chichester, England, 161 p. 

Mendes J. C. 1984. Elementos de estratigrafia. São Paulo. Editora USP. 566p. 

Menezes G. M. 1988. Geologia e ocorrências auríferas da faixa Maquiné a sul da quadrícula de Capanema – 
Quadrilátero Ferrífero – MG. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, 
DF. 

Miall A. D. 1997. The Geology of Stratigraphic Sequences. Sedimentary facies, basin analysis and petroleum 
geology. Ed. Springer Verlag, Berlin, 433 p. 

Milagres B. V. & Silva A. S. 2011. Aspectos geológicos de um segmento da porção sudeste do município de Rio 
Acima, Quadrilátero Ferrífero, MG. Projeto Maquiné: Estratigrafia e Evolução Geológica. Nota Explicativa 
de Mapeamento Geológico. Departamento de Geologia, Escola de Minas – UFOP. 35p. 

Mitra S. 1990. Fault-propagation folds: Geometry, kinematic evolution and hidrocarbon traps. American 
Association of Petroleum Geologists Bulletin. 74(6): 921-945. 

Moreira H. S. 2013. Determinação das fontes e do ambiente tectônico do grupo maquiné, quadrilátero ferrífero 
(mg), a partir de análises geocronológicas (u-pb) e levantamentos estratigráficos. Trabalho de conclusão de 
curso, Universidade Federal de Ouro Preto, MG., 111p.  

Morgan R., Orberger B., Rosière C. A., Wirth R., Carvalho C. M., Bellver-Baca M. T. 2013. The origin of 
coexisting carbonates in banded iron formations: A micro-mineralogical study of the 2.4 Ga Itabira Group, 
Brazil. Precambrian Research 224: 491-511. 

Navarret R., Lopes J. P. R., Liesa C. L., Soria A. R., Veloso F. M. 2013. Changing physiography of rift basins as 
a control on the evolution of mixed siliciclastic–carbonate back-barrier systems (Barremian Iberian Basin, 
Spain). Sedimentary Geology 289: 40-61. 

Nichols G. 2009. Sedimentology and stratigraphy. Blackwell-John Wiley & Sons - UK, 2nd ed., 419p.  

Nicol A. & Nathan S. 2001. Folding and the formation of bedding‐parallel faults on the western limb of Grey 
Valley Syncline near Blackball, New Zealand. Journal of Geology and Geophysics, 44:1, 127-135. 

Noce C. M., Machado N. & Teixeira W., 1998. U-Pb Geochronology of Gneisses and Granitoids in the 
Quadrilátero Ferrífero (Southern São Francisco Cráton): Age Constraints for Archean and Paleoproterozoic 
Magmatism and Metamorphism. Revista Brasileira de Geociências 28: 95-102. 

Oliveira N. V., Endo I., Oliveira L. G. S. 2005. Geometria do sinclinal Gandarela baseada na deconvolução 
Euler 2D e 3D – Quadrilátero Ferrífero (MG). Revista Brasileira de Geofísica, 23(3): 221-232. 

Oliveira L. J. R.,  Mabub R. O. A. & D’Angelo T. 2011. Estratigrafia e Arcabouço Estrutural da Faixa 
Maquiné, porção centro-leste do Quadrilátero Ferrífero, região de Rio Acima – MG. Projeto Maquiné: 
Estratigrafia e Evolução Geológica. Nota Explicativa de Mapeamento Geológico. Departamento de Geologia, 
Escola de Minas – UFOP. 27p.  

Opluštil S., Martínek K., Tasáryová Z. 2005. Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany 
Member and the Týnec Formation (Westphalian D – Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins. 
Bulletin of Geosciences Czech Geological Survey, 80(1): 45–66. 

O’Rourke J. E. 1957. The stratigraphy of the metamorphic rocks of the Rio das Pedras and Gandarela 
quadrangles, Minas Gerais, Brazil. PhD Thesis, University of Wiscosin; 106p. 

Park R. G. 1983. Foundations of Structural Geology. Blackie, Glasgow, 135p. 

Passchier C. W. & Williams R. R. 1996. Conflicting shear sense indicators in shear zones: the problem of non-
ideal sections. Journal of Srrucfural Geology, 18 (10): 1281-1284.  

Poester O. C. 2011. Arquitetura de fácies e evolução estratigráfica do sistema fluvial influenciado por maré do 
topo da Formação Tombador (Mesoproterozóico), Chapada Diamantina-BA. Trabalho de Conclusão de 
Curso, Instituto de Geociências, Universade Federal do Rio Grande do Sul, RS, 78p.  

Petri S. Coimbra A. N., Amaral G., Ojeda Y Ojeda H.O., Fúlfaro V. J., Ponçano W. L. 1986. Código Brasileiro 
de Nomenclatura Estratigráfica. Revista Brasileira de Geociências. 16(4):372-376.  

Pettijohn F. J., Potter P. E. & Siever R. 1987. Sand and Sandstone. Springer-Verlag, New York. 

100 

 



Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol.75. 102p 
 

Pires P. F. R. 2005. Gênese dos depósitos auríferos em metaconglomerados da Formação Moeda, Quadrilátero 
Ferrífero, MG: O papel do metamorfismo e associação com a matéria carbonosa. Tese de Doutoramento, 
Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, SP, 209p. 

Ragan D. M. 2009. Structural Geology: An Introduction to Geometrical Techniques. Cambridge University 
Press. 4th ed., 602p. 

Ramsay J. G. 1967. Folding and fracturing of rocks. New York: McGraw-Hill, 568p.  

Ramsay J. G. & Ruber M. I. 1983. Tecniques of Modern Structural Geology. Volume 1, Strain Analysis. 
Academic Press Inc. (London) Ltd. 

Ramsay J. G. & Ruber M. I. 1987. Techniques of Modern Structural Geology: Volume 2, Folds and fractures 
Press Inc. (London) Ltd. 

Reis L. A., Marins Neto M. A., Gomes, N. S., Endo I., Jordt Evangelista, H. 2002. A Bacia de Antepaís 
Paleoproterozoica Sabará, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Revista Brasileira de Geociências, 31(1): 
27-42. 

Renger F. E., Noce C. M., Romano A. W. & Machado N. 1994. Evolução sedimentar do supergrupo minas: 500 
ma. de registro geológico no quadrilátero ferrífero, minas gerais, Brasil. Geonomos, 2 (1):1-11. 

Rossi D. Q. 2014. Estratigrafia e arcabouço estrutural da região de fábrica nova, quadrilátero ferrífero, minas 
gerais. Dissertação de Mestrado, Departamento de Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto, MG, 103p. 

Rowland S.M., Duebendorfer E. M., Schiefelbein I. M. 2007. Structural analysis and synthesis: a laboratory 
course in structural geology. 3rd ed. Blackwell Publishing Ltd. 322p. 

Sadowski G. R., Souza A. P., Bergmann M., Bertachini A. C., Angeli N. 1984. Análise estrutural ao longo de 
uma seção transversal ao sinclinório da Moeda. In: 33° Congresso Brasileiro Geologia, Rio de Janeiro, Anais: 
187-194. 

Santos M. N. dos, 2011. Evolução sedimentológica e paleogeográfica do sistema de riftes do Espinhaço 
meridional. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 
RS, 116p.  

Schorscher, H. D., Santana, F. C., Polonia, J. C.; Moreira, J. M. P. 1982. Quadrilátero Ferrífero - Minas Gerais 
State: Rio das Velhas Greenstone Belt and Proterozoic rocks. Excursions Annex, ISAP, 44p.  

Sichel, S. E. 1982. Expressão Litoestratigráfica das rochas pré-cambrianas da região de Barão de Cocais. XXXII 
Congresso Brasileiro Geologia, Salvador, Bahia 1: 126-137p. 

Silva L. C., Armstrong R., Noce C. M., Carneiro A. A., Pimentel M., Pedrosa-Soares A. C., Leite A. A., Vieira 
V. S., Silva M. A., Paes V. J. C., Cardoso-Filho J. M. 2002. Reavaliação da evolução geológica em terrenos 
pré-cambrianos brasileiros com base em novos dados U-Pb shrimp, parte II: orógeno Araçuaí, cinturão 
Mineiro e cráton São Francisco meridional. Revista Brasileira de Geociências, 32(4): 513-528. 

Silva S. L., Monteiro E. A., Baltazar O. F., 2005. Estratigrafia. In: Silva S. L., Baltazar O. F. Zucchetti M. (eds.) 
Projeto APA Sul RMBH: geologia, mapa geológico, escala 1:50.000 em 3 partes. Belo Horizonte. CPRM, 
61p. 

Simmons G. C. 1968. Geology and iron deposits of the western Serra do Curral, Minas Gerais Brazil. 
USGS/DNPM. Professional Paper 341-G. 

Simmons G. C. & Maxwell C. H. 1961. Grupo Tamanduá da Serie Rio das Velhas: Brazil. Dept. Nac. Produção 
Mineral Div. Geologia e Mineralogia, Bol. 211, 30p. 

Suppe J. & Medwedeff D. A. 1990. Geometry and kinematics of fault-propagation folding. Eclogae geol. Helv. 
83(3): 409-454. 

Suppe J. 1985. Principles of Structural Geology. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. 

Sugio K. 1980. Rochas sedimentares: Propriedades, gênese e importância econômica. São Paulo. Edgard 
Blücher Ltda. Editora USP. 499p. 

Tanner P. W. G. 1989. The flexural-slip mechanism. Journal of Structural Geology, 11(6): 635-655p. 

101 

 



Angeli G. Arcabouço estrutural do Grupo Maquiné... 

Teixeira A. A., Silva A. M., Pires A. C. B., Moraes R. A. V., Souza Filho C. R. 2006. Integração e análise de 
dados aerogeofísicos por meio da aplicação de técnicas de processamento digital de imagens e classificação 
não supervisionada: o exemplo do Greenstone Belt Rio das Velhas, Quadrilátero Ferrífero, MG. Revista 
Brasileira de Geofísica. 24(4):559-572.  

Teixeira W., Carneiro M.A., Noce C.M., Machado N., Sato K., Taylor P.N. 1996. Pb, Sr, and Nd isotope 
constraints on the Archean evolution of gneissic-granitoid complexes in the southern São Francisco Cráton, 
Brazil. Precambrian Res., 78:151-164. 

Twiss R. J. and Moores E. M. 1992. Structural Geology. New York: W.H. Freeman, 532p. 

Walker R. G. 1992. Facies models and modern stratigraphic concepts. In: Walker, R.G. & James, N.P. (eds), 
Facies Models. Geological Association of Canada, St Johns, Newfoundland, 1–14. 

Wentworth, C.K. 1922. A scale of grade and class terms for clastic sediments. Journal of Geology, 30: 377–394. 

Wernick E. 1981. The Archean of Brazil. Earth Science of Reviews, 17:31-48.  

Winkler H. G. F. 1977. Petrogênese das Rochas Metamórficas. Edgard Blücher Ltda. 

Winter J. D. 2001. An introduction to igneous and metamorphic petrology. Prentice Hall Upper Saddle River, 
New Jersey, USA, 697p. 

Xypolias P. 2010. Vorticity analysis in shear zones: A review of methods and applications. Journal of Structural 
Geology. 32:2072-2092.  

Xypolias P. 2009. Some new aspects of kinematic vorticity analysis in naturally deformed quartzites. Journal of 
Structural Geology 31:3-10; 

Zuchetti M. & Baltazar O. F. (orgs) 1998. Projeto Rio das Velhas. Programa de estudos de distritos mineiros. In: 
Texto explicativo do mapa geológico integrado. Belo Horizonte, CPRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-261X2006000400009&script=sci_arttext


Contribuições às Ciências da Terra, Série M, vol.75. 102p 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

MAPA GEOLÓGICO – ARCABOUÇO ESTRUTURAL DO GRUPO 

MAQUINÉ 

 

 

MAPA GEOLÓGICO – REGIÃO DE CAPANEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 

 












	CAPÍTULO 1
	INTRODUÇÃO
	1.1- APRESENTAÇÃO
	1.1.1- Natureza do problema

	1.2- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO
	1.3- OBJETIVOS
	1.4- MATERIAIS E MÉTODOS
	1.4.1- Trabalhos preliminares
	1.4.2- Trabalhos de campo
	1.4.3- Trabalhos de laboratório
	1.4.4- Trabalhos de escritório

	CAPÍTULO 2
	SÍNTESE Regional
	2.1-CONTEXTO GEOTECTÔNICO DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO
	2.1.1- Fases de deformação

	2.2 ARCABOUÇO ESTRUTURAL
	2.3- ESTRATIGRAFIA
	2.3.1- Considerações Iniciais
	2.3.2- Complexo Metamórfico
	2.3.3- Supergrupo Rio das Velhas
	2.3.3.1- Grupo Nova Lima
	2.3.3.2- Grupo Maquiné

	2.3.4- Unidades Proterozoicas
	2.3.4.1- Supergrupo Minas
	2.3.4.2- Grupo Tamanduá
	2.3.4.3- Grupo Caraça
	2.3.4.4- Grupo Itabira
	2.3.4.5- Grupo Piracicaba
	2.3.4.6- Grupo Sabará


	CAPÍTULO 3
	CONTRIBUIÇÃO À ESTRATIGRAFIA DO GRUPO MAQUINÉ
	3.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
	3.2- SEÇÃO 1 - FAIXA MAQUINÉ NW-SE
	3.3- SEÇÃO 2 – FAIXA MAQUINÉ N-S
	3.4- SEÇÃO 3 - CAPANEMA
	3.5- SISTEMAS DEPOSICIONAIS
	CAPÍTULO 4
	ARCABOUÇO ESTRUTURAL DO GRUPO MAQUINÉ
	4.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
	4.2- ANÁLISE ESTRUTURAL DESCRITIVA
	4.3- PETROGRAFIA E MICROESTRUTURAS
	4.4- METAMORFISMO
	CAPÍTULO 5
	DISCUSSÃO E MODELO EVOLUTIVO
	5.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS
	5.2- FASES DEFORMACIONAIS
	CAPÍTULO 6
	CONCLUSÕES
	___________________________________Referências_______________________________________



