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Resumo 

A Formação Salinas, unidade supracrustal mais jovem até o presente encontrada no Orógeno 

Araçuaí, tem como principal área de ocorrência as vizinhanças da cidade homônima no norte de Minas 

Gerais. Naquela região, está exposta em uma faixa de orientação meridiana e largura média de 25 km, 

jaz em discordância sobre rochas do Grupo Macaúbas situadas a oeste e é intrudida por corpos 

graníticos das Suítes G4 e G5, a leste.   

Tendo como objetivos a caracterização do acervo estrutural e da história metamórfica das 

rochas Salinas e, em última instância, a natureza tectônica da bacia em que foram acumulados os seus 

protólitos, o presente estudo teve como base a cartografia geológica e as análises petrológica e 

estrutural, levadas a efeito nas proximidades da cidade de Salinas. Nesta região, a Formação Salinas 

engloba um pacote sedimentar onde predominam as intercalações de (meta) arenitos e (meta) pelitos, 

com lentes de (meta) conglomerados, contendo rica assembléia de estruturas sedimentares 

diagnósticas de deposição por correntes de densidade em leque submarino.  

Quatro gerações de estruturas deformacionais estão presentes na região investigada e dentre 

estas, somente três fazem-se presentes nas rochas da Formação Salinas. A fase mais antiga, DD, é de 

natureza adiastrófica, sin-deposicional e representada por dobras, falhas e estruturas de convolução. 

Relacionadas ao desenvolvimento do Orógeno Araçuaí, têm-se as fases deformacionais D1, D2 e DG. A 

fase D1 é representada por dobras (F1), clivagem (S1), lineação de estiramento mineral (Lest), boudins, 

fraturas de tração preenchidas por quartzo e zonas de cisalhamento dúctil-rúpteis que, em conjunto, 

refletem uma bipolaridade do transporte tectônico dirigido para oeste, na porção centro-oeste da área, 

e para leste, na porção oriental. Essa fase, acompanhada por metamorfismo regional nas fácies xisto 

verde e anfibolito, teve lugar durante o Evento Brasiliano, entre 585 e 560 Ma. 

A fase D2 é marcada por um trem de dobras vergentes para ESE e por zonas de cisalhamento 

normais associadas a uma clivagem de crenulação (S2), que se manifestam essencialmente nas 

unidades do Grupo Macaúbas, situadas na porção oeste da área. A natureza dessas estruturas, bem 

como seu posicionamento no orógeno sugerem que essa fase corresponda ao colapso orogenético, com 

provável ocorrência entre 520 e 500 Ma. 

A fase de deformação final, DG, está associada às intrusões graníticas, situadas na porção leste 

da região. Foi responsável pela geração de dobras e arqueamentos suaves dos litotipos da Formação 

Salinas e é acompanhada por um evento de metamorfismo de contato. 

As estruturas sedimentares e deformacionais registradas na Formação Salinas, bem como o 

seu posicionamento no panorama estrutural e na história evolutiva do Orógeno Araçuaí configuram 

um cenário de uma bacia do tipo flysh, com acumulação por correntes de turbidez em antefossa, 

desenvolvida entre uma margem passiva e um arco magmático ou uma frente de empurrão, de modo a 

ser alimentada por ambos.  
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Abstract 

The Salinas Formation, the youngest supracrustal unit so far identified in the Araçuaí Orogen, 

crops out mainly in the surroundings of the town of Salinas, northern Minas Gerais. In this area, the 

Salinas Formation forms a 25 km wide and NS-striking belt of metassedimentary rocks, which lie 

unconformably on top of the Macaúbas Group on the west, and is intruded by G4 and G5 granites on 

the east.  

In order to characterize the deformational and metamorphic history of the Salinas Formation 

and to understand the nature of the basin in which the Salinas protoliths were deposit a structural and 

petrological investigation was carried out on the main occurrence area of the Salinas Formation. In this 

region the Salinas Formation consists of interbedded sandstone, pelite and conglomerate lenses 

containing abundant sedimentary structures, which are diagnostic for deposition by density currents  

on a submarine fan.  

Four phases of deformation were documented in the study area. Three of them affect the 

Salinas Formation. The oldest phase (DD) is represented by a set of sindepositional structures such as 

folds, faults and convolute bedding. The second phase, synchronous to an event of greenschist to 

amphibolite facies metamorphose, led to the development of the dominant fabric elements of the 

region, which include doubly vergent folds and fault, as well as a foliation (S1), a mineral stretching 

lineation (Lest), boudins and gashe veins. This phase is associated with the main collisional phase of  

the Aracuaí Orogen that took place between 585 and 560 Ma during the Brasiliano Event.     

The second phase of deformation (D2) is not observed in the Salinas Formation. This phase is 

represented by multi-scale folds (F2), crenulation cleavage (S2) and brittle-ductile shear zones 

associated with and east-directed transport along the east-dipping Chapada Acauã Shear Zone. These 

structures are interpreted as a manifestation of the orogenic collapse, which affected the Aracuaí 

orogen in the time between 520 and 500 Ma. 

The youngest phase, DG was triggered by the emplacement of the granite bodies that intrude 

the Salinas rocks in the eastern portion of the study area, where folding and arching of the Salinas beds 

were accompanied by an event of contact metamorphose.  

The nature of the Salinas rocks, its location and deformation history suggest a deposition and 

evolution in a flysh basin developed between an orogenic front and a passive margin.  

 

 

 

 xxv



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xxvi



CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 - JUSTIFICATIVA E NATUREZA DO ESTUDO REALIZADO 

O Orógeno Araçuaí (Pedrosa-Soares et al. 2001), como um dos componentes mais expressivos 

dentre os sistemas orogênicos neoproterozóicos do Brasil, ocupa a área compreendida entre o Cráton 

do São Francisco e margem continental leste brasileira (Fig. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.1 - Mapa geológico simplificado do Orógeno Araçuaí, onde se representam grandes unidades 
litoestratigráficas e principais estruturas; em destaque a Formação Salinas. (Confeccionado com base em 
Pedrosa-Soares et al. 2001). 
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Dentre as unidades litoestratigráficas maiores que tomam parte do Orógeno Araçuaí figura a 

Formação Salinas, exposta nas vizinhanças da cidade homônima, na região norte de Minas Gerais 

(Fig.1.1). Constituída por meta-arenitos, metapelitos e metaconglomerados, a Formação Salinas possui 

uma longa história de definição que tem o estudo estratigráfico e geocronológico de Lima et al. (2002) 

como estágio mais recente. Nesse estudo os autores sugeriram a Formação Salinas como representante 

da sedimentação tardi-orogênica, depositada no intervalo de 568 e 500 Ma (idades reinterpretadas por 

Pedrosa-Soares et al.2007). Ela constituiria, desta forma, uma unidade independente e não mais 

pertencente, como até então, ao Grupo Macaúbas, que é a unidade característica da Faixa Araçuaí, 

porção externa do orógeno homônimo. As condições tardi-orogênicas da sedimentação Salinas 

levaram alguns autores (Lima et al. 2002, Alkmim et al. 2006, Marshak et al. 2006) a propor para esse 

pacote de turbiditos grauvaquianos um acúmulo associado a uma bacia intermontana. 

Admitindo-se essas interpretações, e levando em consideração a localização peculiar da 

Formação Salinas na porção central e junto ao núcleo granítico-anatético do Orógeno Araçuaí, 

algumas questões continuam sem respostas e outras surgem automaticamente. Dentre elas tem-se 

como mais importantes as seguintes: 

 Qual a natureza dos contatos da Formação Salinas com as demais unidades da porção 

setentrional do Orógeno Araçuaí? 

 Que tipo de estruturas deformacionais afetam o pacote de rochas Salinas e qual é o seu 

significado cinemático, uma vez que é correntemente admitido que o clímax da deformação principal 

sin-metamórfica do orógeno ocorrera por volta de 580 Ma?  

 Qual a natureza do(s) processo(s) metamórfico(s) e microestruturai(s) que afetaram as 

rochas Salinas?  

 Qual a natureza tectônica da Bacia Salinas ?  

Um estudo das rochas da Formação Salinas sob o ponto de vista estrutural/tectônico permitirá, 

dentre outros produtos, oferecer uma contribuição muito importante para a compreensão da 

paleogeografia e evolução do Orógeno Araçuaí, principalmente pelo fato de serem conhecidas as 

idades máximas e mínimas dessa unidade (568 e 500 Ma, respectivamente).  
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1.2 - OBJETIVOS 

Almejando caracterizar o inventário de estruturas deformacionais e o significado tectônico da 

Formação Salinas e, desta forma, responder (ou, pelo menos, contribuir para encontrar as respostas) às 

perguntas apresentadas anteriormente, o estudo desenvolvido teve como objetivos específicos os 

seguintes: 

 Caracterizar a distribuição espacial e as relações de contato dos metassedimentos da Formação 

Salinas com as demais unidades expostas na porção setentrional do Orógeno Araçuaí, na região de 

Salinas, Minas Gerais;  

 Descrever, nas escalas micro-meso-macro, as estruturas deformacionais que afetam o pacote 

Salinas, determinando a sua história de nucleação e seu significado tectônico; 

 Caracterizar os processos metamórficos experimentados pelas rochas da Formação Salinas e 

investigar suas relações com a história deformacional;  

 Contribuir com o entendimento da evolução da Faixa Araçuaí, principalmente no que tange às 

suas últimas etapas evolutivas. 

 

1.3 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

Os litotipos da Formação Salinas possuem seus melhores afloramentos nos arredores da cidade 

homônima, fazendo-se presentes também nos municípios de Coronel Murta, Rubelita, e Taiobeiras da 

porção nordeste do Estado de Minas Gerais (Fig. 1.3) Escolheu-se, assim para estudo, a região 

compreendida entre os paralelos 15º 50’ 50” e 16º 39’ 42” de latitude sul e os meridianos 42º 00’ 00” e 

42º 33’ 53” de longitude oeste, cuja área perfaz, aproximadamente, 6000 km2 e abrange 

essencialmente a folha topográfica Salinas (SE-23-X-B-III) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, escala 1: 100.000. Algumas outras folhas adjacentes a essa foram parcialmente 

utilizadas, sendo elas as folhas Araçuaí e Grão Mogol, a sul e sudoeste da Folha Salinas, 

respectivamente;  a Folha Padre Carvalho, a oeste, e as folhas Taiobeiras e Rio Pardo de Minas, 

situadas a norte e noroeste da folha principal (Fig.1.3). 

A região possui vários acessos a partir de Belo Horizonte, sendo que o principal é feito pela 

BR-040, em direção a Brasília, até o trevo de Curvelo, onde segue-se para nordeste até a cidade de 

Diamantina. Com mesma direção geral para nordeste, toma-se a MG-367 até o trevo da cidade de 

Turmalina e em seguida, a MG-114 até a cidade de Coronel Murta. Dessa cidade, através da MG-342, 

segue-se para norte, até a cidade de Salinas. O percurso total de Belo Horizonte à Salinas é de 
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aproximadamente 750 km. O trânsito dentro da região estudada é feito pela BR-251 (que atualmente 

possui dois traçados, o atual e um antigo não pavimentado) e por estradas vicinais interligando 

diferentes localidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 - Mapa de localização da área estudada, mostrando a principal via de acesso que, a partir de Belo 
Horizonte segue até Diamantina, e posteriormente Virgem da Lapa e Coronel Murta. Dessa cidade segue-se para 
norte até a cidade de Salinas. Em detalhe tem-se a articulação das folhas 1:100.000 do IBGE, com as principais 
estradas (BR’s em vermelho, MG’s em verde; estradas em boas condições e não pavimentadas em preto e 
estradas não pavimentadas de difícil acesso em cinza). 
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1.4 - METODOLOGIA 

A metodologia empregada no presente estudo seguiu procedimentos clássicos da análise 

estrutural convencional. Adotaram-se as diretrizes gerais sugeridas por Turner & Weiss (1963) e 

Loczy & Ladeira (1976), e o estudo desenrolou-se em etapas as quais estão sumarizadas na figura 1.2. 

 

 

 

Coleta de dados
Atitudes

Coordenadas
Amostras

Fotos

Análise/Interpretação
Estereogramas

Lâminas delgadas
Fotomicrografias

Mapa e seções geológicas

Conclusão

Redação 
da

dissertação

Figura 1.2 - Etapas seguidas no desenvolvimento do estudo realizado 

 

A coleta de dados em campo, realizada com ênfase na investigação estrutural, teve como base 

imagens de satélite e folhas topográficas na escala de 1:100.000. Essa fase da pesquisa foi realizada 

em 41 dias de trabalho e constou de três etapas de campo. Na primeira e na segunda etapa, com 

duração de 20 e 19 dias, respectivamente, procedeu-se à cartografia litoestrutural e à amostragem dos 

litotipos associados à Formação Salinas e unidades adjacentes. Na terceira e última etapa, com o 

acompanhamento do orientador e co-orientador, os “pontos-chave” da região foram revisados. Os 413 

pontos estudados foram referenciados pelo sistema de posicionamento global (GPS Garmin ETrex) 

(vide Anexos I). Salienta-se que o início da etapa de campo foi realizado na cidade de Salinas, onde a 

formação homônima apresenta seus litotipos característicos. Esse reconhecimento inicial da unidade 

foi de grande importância na caracterização dos limites de sua ocorrência. 

Após a coleta de dados, a fase seguinte da pesquisa foi desenvolvida em gabinete, envolvendo 

o tratamento e a análise dos dados obtidos, a confecção do mapa litoestrutural de base, bem como 

perfis correspondentes. Para essa atividade foram utilizados os programas ArcMap e CorelDRAW. 

Além desses, os dados estruturais primários coletados, tais como acamamento, foliações e lineações, 

foram processados no programa Dips de modo a gerar estereogramas. Em paralelo, foram estudadas, 

ao microscópio, as amostras coletadas, de modo a possibilitar a caracterização petrográfica, de 

microestruturas e processos metamórficos. 

A etapa final do estudo envolveu a integração dos dados e interpretações para a redação do 

texto do artigo intitulado “A Formação Salinas, Orógeno Araçuaí, MG: História Deformacional e 

Significado Tectônico”, e da presente dissertação.   
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Salienta-se que, previamente à execução das fases descritas, iniciou-se um estudo 

bibliográfico sobre a região enfocada e tema da dissertação, o qual sofreu sucessivas adições, até 

mesmo durante as fases finais do trabalho.  
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CAPÍTULO 2 

A FORMAÇÃO SALINAS NO CENÁRIO DO ORÓGENO ARAÇUAÍ 

2.1 - O ORÓGENO ARAÇUAÍ: CARACTERÍSTICAS GERAIS E EVOLUÇÃO 

A Formação Salinas tem como área de ocorrência a porção norte do Orógeno Araçuaí, o qual 

corresponde à parte brasileira da grande feição neoproterozóica do Gondwana Ocidental (Trompette 

1994) denominada Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental (Pedrosa Soares et al. 2001, Tack et al. 2001) 

(Fig. 2.1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULACÓGENO 
SANGHA

Figura 2.1 - Orógeno Araçuaí- Congo Ocidental e domínios adjacentes do cráton São-Francisco-Congo como 
parte do Gondwana Ocidental (modificado de Alkmim et al. 2006).  

 

O Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental é um dos componentes do grande sistema tectônico 

formado durante o evento neoproterozóico Brasiliano-Pan Africano que resultou na aglutinação 

Gondwana Ocidental, quando do fechamento do oceano Adamastor-Brazilide (Daziel 1997). No 

âmbito do Gondwana Ocidental, o Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental fica confinado a uma 
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reentrância entre os crátons do São Francisco e do Congo (Porada 1989, De Wit et al. 1988, Trompette 

1994, Daziel 1997) (Fig. 2.1) e mostra continuidade física com o sistema Ribeira na sua única porção 

não limitada por domínios cratônicos.  

O Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental desmembrou-se no Mesozóico, durante a abertura da 

porção sul do Oceano Atlântico. A Faixa Oeste-Congolesa, com cerca de 1/3 da sua área, forma, junto 

com a Faixa Araçuaí, o seu cinturão externo (Trompette 1994, Pedrosa Soares et al. 2001). Rochas de 

alto grau e granitos, expostos no leste de Minas Gerais e Espírito Santo, constituem, por outro lado a 

sua zona interna ou núcleo cristalino. No Brasil, a separação das porções interna e externa é dada pela 

Descontinuidade de Abre Campo que, no terreno, é assinalada por uma zona de cisalhamento 

direcional dextral (Pedrosa-Soares & Wiedemann 2000, Pedrosa-Soares et al. 2001, Peres et al. 2004). 

Pedrosa Soares et al. (2001) caracterizam como feições gerais desse orógeno um crescimento 

centrípeto do grau metamórfico e, em contrapartida uma vergência centrífuga em direção aos crátons 

adjacentes. 

O Orógeno Araçuaí é limitado pelo cráton do São Francisco, a norte e oeste, e pela margem 

continental atlântica, a leste. De acordo com Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000) o limite 

sul é dado pelo início da Faixa Ribeira, em torno do paralelo 21ºS, onde os traços estruturais 

rotacionam-se de NNE-SSW para NE-SW.  

2.1.1 - Estratigrafia 

Tomam parte do Orógeno Araçuaí o embasamento mais velho que 1,8 Ga, assembléias 

supracrustais paleo, meso e neoproterozóicas, além de uma variedade de rochas vulcânicas e 

plutônicas. Sendo assim, destacam-se como unidades litoestratigráficas principais do orógeno (Fig. 

2.2) as seguintes: 

 O embasamento constituído por unidades com idades superiores a 1,8 Ga, que engloba 

complexos arqueanos e paleoproterozoicos, além de granitóides e rochas supracrustais. 

 A assembléia de rochas intrusivas, vulcânicas e sedimentares associadas ao rifte 

Paleo/Mesoproterozóico do Espinhaço, que possuem idades em torno de 1,75 Ga e mais jovens (Brito 

Neves et al. 1996). Ao preenchimento da bacia gerada por esse rifteamento associa-se um vulcanismo 

bimodal e um espesso pacote de quartzo arenitos, conglomerados, pelitos e carbonatos, com cerca de 6 

quilômetros de espessura, que compõem o Supergrupo Espinhaço (Dussin & Dussin 1995, Ulhein et 

al. 1998, Martins-Neto 2000).  

 O Grupo Macaúbas e unidades correlativas, tais como os grupos Dom Silvério e Rio Doce, 

que, em conjunto, caracterizam uma assembléia sedimentar acumulada em fases rifte e margem 

passiva durante o Neoproterozóico. O Grupo Macaúbas representa, dessa forma, o preenchimento, no 
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intervalo de 1000 e 850 Ma (Pedrosa-Soares et al. 1992, Ulhein et al. 1999), da bacia precursora do 

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

 Grupo Bambuí, que engloba uma sucessão de carbonatos e pelitos marinhos plataformais 

neoproterozóicos que recobrem boa parte do Cráton do São Francisco (Martins-Neto et al. 2001, 

Alkmim et al. 2001 Babinski & kaufman 2003). 

 Os complexos de paragnaisses Jequitinhonha e Paraíba do Sul, localizados na porção leste 

e nordeste do Orógeno Araçuaí, cujas idades ficam entre 630 e 585 Ma (Noce et al. 2004). O 

posicionamento desses complexos, de acordo com Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000), 

permite associá-los a porção de margem passiva do Grupo Macaúbas ou ao preenchimento da bacia de 

retro-arco. 

 A Formação Salinas, que compreende um espesso pacote de turbiditos, com meta-arenitos, 

metapelitos e metaconglomerados grauvaquianos de idade máxima de 588 +/- 24 Ma (idade 

reinterpretada por Pedrosa-Soares et al. 2007, com dados de Lima et al. 2002). 

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

cujas idades ficam compreendidas no intervalo de 625 a 490 Ma e que refletem o magmatismo nos 

estágios pré a pos-colisional (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000). 
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Figura 2.2 – Distribuição das principais unidades litoestratigráficas do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental 
(Alkmim et al. 2006). 
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2.1.2 - Compartimentação Tectônica 

Do ponto de vista tectônico, o orógeno Araçuaí pode ser subdividido em 8 grandes domínios, 

que diferem entre si em termos de estilo, orientação, história deformacional e sentido de cisalhamento 

(Alkmim et al. 2006) (Fig. 2.3). Os domínios são representados pelas seguintes feições: 

 O Cinturão de Cavalgamentos da Serra do Espinhaço Meridional: desenvolvido junto ao 

limite leste do Cráton do São Francisco, é caracterizado por um sistema de falhas de empurrão de 

orientação geral N-S e vergentes para oeste, que envolve unidades mais velhas que 1,8 Ga e rochas 

supracrustais dos supergrupos Espinhaço e São Francisco. 

  A Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã (Marshak et al. 2006): situada a leste da 

Serra do Espinhaço e a norte do paralelo 18ºS, onde afloram pelitos e diamictitos do Grupo Macaúbas, 

possui direção NNE na sua porção central e inflete para leste na porção norte. Parte dessa inflexão é 

morfologicamente compatível com o Platô Chapada Acauã, localizado a oeste das cidades de Rubelita 

e Salinas, MG. De acordo com Marshak et al. (op. cit.), essa zona de natureza distensional, é 

caracterizada por um trem de dobras vergentes para leste e relaciona-se ao colapso orogenético do 

Orógeno Araçuaí. 

 O Corredor Transpressivo de Minas Novas (Pedrosa-Soares 1995) que compreende uma 

zona de cisalhamento dextral de direção NE-SW e envolve os metassedimentos do Grupo Macaúbas e 

da Formação Salinas. 

 A Saliência do Rio Pardo, que representa a grande curva voltada para o antepaís que 

desenha, em mapa, a zona externa do orógeno na sua porção norte. Rochas do Grupo Macaúbas e o 

embasamento tomam parte da saliência (Cruz & Alkmim 2006).   

 O Bloco de Guanhães: situado na porção sudeste do Cinturão de Cavalgamento da Serra 

do Espinhaço, esse bloco expõe embasamento arqueano e metassedimentos paleoproterozóicos 

intrudidos por plútons graníticos anorogênicos (Dussin 2000, Noce et al. 2003, Silva et al. 2005). 

Nesse bloco, podem ser distinguidos três compartimentos estruturais, onde o primeiro, localizado mais 

a oeste, caracteriza-se por uma série de falhas reversas de orientação N-S, que colocam lascas do 

embasamento sobre as rochas Supergrupo Espinhaço. O compartimento central é balizado por zonas 

de cisalhamento normais a normal-dextrais, que são interpretadas como uma manifestação do colapso 

gravitacional do orógeno (Peres et al. 2004). O compartimento leste é também marcado por falhas de 

empurrão associadas a um transporte tectônico para oeste. 

 A Zona de Cisalhamento de Dom Silvério: trata-se de uma zona de cisalhamento 

dominantemente sinistral, de orientação geral NNE (Peres et al. 2004), que juntamente com a Zona de 

Cisalhamento de Abre Campo cria um domínio particular para o Orógeno Araçuaí. Nesse domínio, o 
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embasamento gnáissico arqueano e os metassedimentos do Grupo Dom Silvério registram duas fases 

de deformação, onde a estrutura mais proeminente é a zona de Falha de Ponte Nova.   

 A Zona de Cisalhamento de Itapebi, que corresponde a uma zona transpressiva dextral 

que bordeja a porção norte do Orógeno Araçuaí (Alkmim et al. 2006). 

1

2

3

4
7

5 8 9

AULACÓGENO DO
PARAMIRIM

OROGENO
ARAÇUAÍ- OESTE CONGO 

CRÁTON
DO CONGO

C
R

Á
TO

N
 D

O
SÃ

O
 F

R
A

N
C

IS
C

O

1 Cinturão de Cavalgamento
da Serra do Espinhaço

2 Zona de Cisalhamento
Chapada Acauã

3 Corredor Minas Novas

4 Saliência do Rio Pardo

5 Bloco Guanhães

6 Zona de Cisalhamento
Dom Silvério

7 Zona de Cisalhamento
Itapebi

8 Núcleo Cristalino
do orógeno

9 Cinturão Oeste-Congo

6

BRASIL AFRICA

NN NN

Cobertura Fanerozóica

1

2

3

4
7

5 8 9

AULACÓGENO DO
PARAMIRIM

OROGENO
ARAÇUAÍ- OESTE CONGO 

CRÁTON
DO CONGO

C
R

Á
TO

N
 D

O
SÃ

O
 F

R
A

N
C

IS
C

O

1 Cinturão de Cavalgamento
da Serra do Espinhaço

2 Zona de Cisalhamento
Chapada Acauã

3 Corredor Minas Novas

4 Saliência do Rio Pardo

5 Bloco Guanhães

6 Zona de Cisalhamento
Dom Silvério

7 Zona de Cisalhamento
Itapebi

8 Núcleo Cristalino
do orógeno

9 Cinturão Oeste-Congo

6

BRASIL AFRICA

NNNN NNNN

Cobertura Fanerozóica

 O Núcleo Cristalino do Orógeno, onde as suítes graníticas neoproterozóicas e os 

complexos paragnáissicos constituem dois domínios distintos. Na porção norte, predominam as zonas 

de cisalhamento reversas com vergência para oeste e leste, enquanto o domínio sul caracteriza-se por 

um sistema de transpressão dextral. A descontinuidade geofísica de Abre Campo (Haralyi & Hasui 

1982) limita desses domínios a oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Domínios estruturais do Orógeno Araçuaí- Congo Ocidental (Alkmim et al. 2006). 

 

2.1.3 - Síntese da Evolução Tectônica do Orógeno Araçuaí  

A evolução do Orógeno Araçuaí e de sua bacia precursora é discutida por Pedrosa-Soares et 

al. (2001) com base na situação peculiar dessa região, circundada por domínios cratônicos, fato que os 

levou a caracterizá-lo como um “orógeno confinado”. Para esses autores, a estruturação da bacia e do 

Orógeno Araçuaí estaria relacionada a um Ciclo de Wilson completo, o qual teria início com a ruptura 

de Rodínia, ao início do Neoproterozóico, e culminaria com a aglutinação do supercontinente 

Gondwana, durante o evento Brasiliano/Pan-Africano, ao final do Neoproterozóico e início do 

Paleozóico. Essa aglutinação resultaria de sucessivas colisões envolvendo o paleocontinente São 
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Francisco-Congo (e.g. Dalziel 1997; Pedrosa-Soares et al. 1999, Pedrosa-Soares & Wiedemann- 

Leonardos 2000). 

Para Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos(2000) e Pedrosa-Soares et al. (2001) a 

evolução do orógeno inicia-se ao final do Mesoproterozóico, quando o grande bloco cratônico de 

Rodinia entrou em processo de desagregação (Fig. 2.4). Essa fragmentação teria sido acompanhada de 

de vulcanismo e plutonismo anorogênicos no paleocontinente São Francisco/Congo (D´Agrella-Filho 

et al. 1990, Djama et al. 1992, Tack et al. 2001, Silva et al. 2002). Essas rochas foram datadas e 

indicam que esse rifteamento tenha ocorrido entre 1180 Ma (idade K-Ar em plagioclásio de diques 

máficos do sul da Bahia - D´Agrella-Filho et al. 1990) e 875 Ma (idade U-Pb em zircões extraídos do 

ortognaisse anorogênico de Salto da Divisa – Silva et al. 2002).  

Testemunhos da oceanização durante a etapa evolutiva inicial do orógeno foram descritos por 

Pedrosa-Soares et al. (1992) e Pedrosa-Soares et al. (1998) na região de Ribeirão da Folha, no Estado 

de Minas Gerais. Esses testemunhos representam uma seqüência vulcano-sedimentar, típica de 

ambiente de assoalho oceânico, associada a lascas de rochas ultramáficas, com idades Sm-Nd de 0,8 

Ga, o que reflete a transição de rifte continental para margem passiva. Ao que tudo indica a 

oceanização da bacia precursora ficou restrita à sua porção meridional. As demais regiões envolvidas 

estacionaram na condição ensiálica, e estariam conectadas aos aulacógenos do Paramirim, no Cráton 

do São Francisco e Sangha, no Cráton do Congo (Pedrosa-Soares et al. 1998; Alkmim & Martins Neto 

2001). 

No Neoproterozóico, a crosta oceânica produzida nos estágios anteriores entraria em 

subducção. Esse processo geraria intenso plutonismo, a partir do qual formaram-se os corpos 

graníticos, com marcada característica de arco magmático.  Esses corpos são representados pelas suítes 

G1 e G2. A suíte G1 representa o estágio pré-colisional e tem idades nos intervalos de 625-575 Ma e 

595 - 585 Ma (Noce et al. 2000, Whittington et al. 2001, Pedrosa-Soares et al. 2001, Pedrosa-Soares 

et al. 2003). Essa suíte marcaria a fase inicial de instalação e continuidade de uma zona de subducção 

na atual porção sul do orógeno. Já o magmatismo colisional da fase principal de edificação do orógeno 

é representado pela suíte G2, com idades entre 591 e 560 Ma (Pedrosa-Soares et al. 2001). 

O magmatismo tardi a pós-colisional no orógeno, com idades entre 585 e 560 Ma (Pedrosa-

Soares et al. 2001) é representado pela suíte G3, com corpos não foliados a levemente foliados. Essas 

idades em parte se superpõem aquelas apresentas pelas suítes G1 e G2, o que sugere uma evolução 

diacrônica ao longo do orógeno. Porém, idades mais jovens obtidas por Whittington et al. (2001), 

como, por exemplo, de 520 Ma (U-Pb, em zircão) e 513 Ma (U-Pb, em monazita) permitem posicionar 

essas suítes em um período pós-colisional.  
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Figura 2.4 - Modelo de evolução do Orógeno Araçuaí a partir do Supercontinente Rodínia (extraído 
parcialmente de Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000). 

 

O período tardi a pós-colisional encerra ainda uma sedimentação que apresenta fácies de 

plataforma, talude e bacia, que de acordo com Lima et al. (2002) caracterizam uma sedimentação 

desde plataformal rasa a turbidítica. Essas fácies foram redefinidas na Formação Salinas por Lima et 

al. (2002) que apresentou idades entre 568 e 500 Ma (U-Pb, em zircões detríticos).  

O estágio final da evolução do Orógeno Araçuaí é caracterizado por um magmatismo pós-

colisional com idades em torno de 535 e 500 Ma, que Pedrosa-Soares et al. (2001) classificaram nas 

suítes G4 e G5. O intervalo de tempo desse magmatismo é compatível com algumas idades 

apresentadas para registros estruturais descritos ao longo do orógeno, principalmente em estruturas 

normais, novas ou reativadas de estruturas compressivas. Algumas dessas estruturas estão registradas 

por Cruz & Alkmim (2006) na saliência do Rio Pardo e no aulacógeno do Paramirim, por Peres et al. 

(2004), na Faixa Araçuaí meridional, por Gradim (2005), no Vale do Rio Preto – Alto Araçuaí, e por 

Alkmim et al. (2002) e Marshak et al. (2006), na porção centro-norte da Faixa Araçuaí, dentre elas a 

Zona de Cisalhamento Chapada Acauã . Esses registros são entendidos como sendo resultantes do 

contexto do colapso orogenético do orógeno. 

Alkmim et al. (2006) sugerem uma relação entre o colapso orogenético e o magmatismo pós-

colisional. Segundo esses autores o colapso pode ter sido o responsável por desencadear uma atividade 

ígnea, em virtude de uma descompressão e uma fusão parcial em níveis crustais médios a rasos 

gerando assim, as suítes G4 e G5. Sendo assim, é possível associar algumas idades disponíveis na 

literatura para delimitar o período para o fenômeno do colapso orogenético. Whittington et al. (2001) 

sugerem um limite em torno de 540-530 Ma, ao interpretar idades de corpos relacionados às suítes G2, 
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G3I, G4 e G5. (Martins et al. 2002), datando as suítes pós-colisionais do orógeno reduz esse limite 

para 520-500 Ma. 

Desde os primeiros modelos sugeridos para a evolução do orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, 

o fato de ser ele envolvido por domínios cratônicos por todos os lados constituiu um problema.  

Para Pedrosa-Soares et al. (1992) a abertura e o fechamento da Bacia Macaúbas foi 

acomodado na porção norte do orógeno e no interior dos crátons adjacentes por uma falha de 

transferência (Fig. 2.5 a). A movimentação concentrada ao longo dessa falha teria possibilitado a 

preservação da parte cratônica. 

Segundo Maurin (1993) o orógeno Araçuaí-Congo Ocidental resultaria de um endentação de 

um bloco proviniente do sul e limitado a leste por um grande zona transcorrente dextral que ocuparia a 

zona da atual margem leste brasileira (Fig. 2.5c). 
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Figura 2.5 - Modelo para o desenvolvimento do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. (a) Pedrosa-Soares et al. 
(1992); (b) Trompette et al. (1992); (c) Maurin (1993). Extraído de Alkmim et al. (2006).  
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Trompette et al. (1992) e Trompette (1994) desconsideram o confinamento do orógeno, e 

postulam que o Cráton do São Francisco seria atravessado por uma faixa orogênica brasiliana, que 

representaria um prolongamento da Faixa Araçuaí pela região dos vales do Paramirim e do São 

Francisco, na Bahia. Para esses autores, o Cráton do São Francisco corresponderia ao bloco situado a 

oeste da mencionada faixa, enquanto a porção leste representaria um segundo cráton, denominado 

Cráton de Salvador (Fig. 2.4b). 

Alkmim et al. (2003) e Alkmim et al. (2006) sugerem que o fechamento da bacia Macaúbas, 

precursora do orógeno, foi desencadeado à distância pelas colisões ao longo das margens externas do 

continente São Francisco-Congo. Para estes autores o mecanismo de fechamento seria melhor descrito 

por uma anologia ao funcionamento de um quebra-nozes, no qual os crátons do São Francisco e do 

Congo se aproximariam por rotações de sentido contrário, comprimindo a bacia entre eles 

desenvolvida (Fig. 2.6).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.6 - Modelo da “tectônica quebra-nozes” para evolução do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental (Alkmim 
et al. 2006). 
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2.2 - A PORÇÃO NOROESTE DO ORÓGENO ARAÇUAÍ E A FORMAÇÃO 

SALINAS 

A porção noroeste do Orógeno Araçuaí (Fig. 2.7), na qual se situa a principal área de 

ocorrência da Formação Salinas, compreende parte da Faixa Araçuaí, e uma parte menor ainda do seu 

núcleo granítico. Neste segmento do orógeno, está exposta a maioria das unidades estratigráficas que 

dele tomam parte, que vão do embasamento arqueano aos granitos pós-colisionais mais jovens. A 

abordagem que se segue enfatiza a porção do orógeno compreendida, aproximadamente, entre as 

latitudes 15 e 18ºS e longitudes 44 e 40º W (Fig. 2.7), na qual está localizada a área de estudo. 

2.2.1 - Estratigrafia 

2.2.1.1 - O embasamento arqueano 

No setor norte do Orógeno Araçuaí, o embasamento inclui as seguintes unidades mais velhas 

que 1,8 Ga que afloram no núcleo do grande Anticlinal de Itacambira, a oeste da área estudada (Fig. 

2.7): 

 O Complexo Córrego do Cedro (Guimarães et al. 1993), que constitui-se de gnaisses, 

geralmente com estrutura bandada bem desenvolvida, associados a rochas metamáficas e meta-

ultramáficas. O bandamento gnáissico pode apresentar-se intensamente dobrado e transposto. Feições 

de migmatização são observadas localmente. A composição dos gnaisses é, predominantemente, 

granodiorítica-granítica, embora termos mais máficos sejam também observados. Os corpos gnáissicos 

ocorrem, dentre outros locais, nos arredores de Botumirim e Barrocão. Nessa região, as isócronas Rb-

Sr e Pb-Pb obtidas por Siga Jr. (1986) fornecem idades em torno de 2,7 Ga e 2,1 Ga . Nessas datações 

os parâmetros isotópicos indicam tratar-se de eventos de retrabalhamento de crosta mais antiga (Souza 

e Grossi Sad 1997).  

 A Suíte Rio Itacambiruçu (Souza & Grossi Sad 1997), que compreende corpos de 

granitóides de granulação fina a média, pouco foliados que contrastam com a heterogeneidade dos 

terrenos gnáissicos nos quais se encaixam. Amostras de granitóides da Suíte Rio Itacambiruçu, 

disponíveis em Siga Jr (1986), alinharam-se em uma discórdia Rb-Sr com 2.100 Ma, que pode ser 

interpretada como uma idade mínima para estas rochas (Noce 1997). 

 As Suítes Catolé e Paciência (Grossi Sad 1997), que são constituídas essencialmente por 

corpos de granodiorito, quartzo monzonito, granito e gabro, discordantes da foliação regional das 

encaixantes (Complexo Córrego do Cedro). A idade interpretada para essas suítes, baseada em 

relações de corte e deformação, está entre 1,75 Ga e 2,8 Ga (Roque et al. 1997). 

 

 16 
 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 48, 140 p., 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 - Mapa geológico do setor norte do Orógeno Araçuaí. Extraído de Lima et al. (2002). Destaque, no 
retângulo verde, para a delimitação aproximada da área estudada nesse trabalho. Os polígonos amarelo e 
vermelho mostram uma localização estimada das áreas de trabalho de Guimarães (1997) e Noce (1997) 
(anteriormente estudada por Karfunkel & Karfunkel 1976a), respectivamente. O polígono rosa, por sua vez, 
mostra a área aproximada da Folha Padre Carvalho-1:100.000 mapeada por Mourão & Grossi Sad (1997). 
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2.2.1.2 - O Supergrupo Espinhaço 

O Supergrupo Espinhaço é constituído por uma espessa seqüência de rochas metavulcânicas e 

metassedimentares dominada por quartzitos. As melhores exposições do Supergrupo Espinhaço 

encontram-se na serra homônima, que representa uma feição fisiográfica de destaque na porção central 

do Estado de Minas Gerais que se estende por aproximadamente 1200 km até o norte da Bahia. Essa 

unidade foi depositada, segundo a maior parte dos autores, em uma bacia ensiálica que evoluiu a partir 

de um rifteamento continental iniciado em torno de 1,75 Ga, que Martins-Neto (1998) classificou 

como uma bacia do tipo rift-sag. Constitui quase um consenso entre os autores que essa bacia foi 

invertida durante o ciclo Brasiliano (Dussin & Dussin 1995, Uhlein et al. 1998, Martins-Neto 1998, 

Martins-Neto et al. 2001). A idade de 1,75 Ga representa rochas metavulcânicas ácidas da base do 

supergrupo e metagranitos anorogênicos intrudidos nas rochas do embasamento da Suíte Borrachudos 

(e.g. Machado et al. 1989, Dossin et al. 1993, Dussin & Dussin 1995, Silva et al. 2002). 

Na região da Serra do Espinhaço Meridional, Pflug (1968) subdividiu o Supergrupo Espinhaço 

em oito formações, que foram, posteriormente, distribuídas por Dossin et al. (1985) nos grupos 

Guinda e Diamantina, de natureza continental e marinha, respectivamente.  .  

Karfunkel & Karfunkel (1976a,b) desenvolveram estudos detalhados nas regiões de Itacambira 

e Porteirinha, situadas respectivamente, a sudoeste e noroeste  da área aqui investigada. Na ocasião 

propuseram uma subdivisão do Supergrupo Espinhaço, em quatro formações que, da base para o topo, 

são: 

 Fm. Itacambiruçu: com mica-xistos, quartzo filitos, turmalina-quartzito e meta-arcósios, 

cuja espessura varia de 5 a 40 metros; 

  Fm. Resplandescente: um pacote de quartzitos (puros ou micáceos) que podem alcançar 

300 metros de espessura; 

 Fm. Água Preta: uma seqüência de conglomerados, quartzitos, brechas e clorita-xistos, 

que varia de 0 a 30 metros de espessura; 

 Fm. Matão: quartzitos, quartzitos micáceos, conglomerados em um pacote com espessura 

de 20 a 200 metros. 

 

A sudoeste da área estuda (Fig. 2.7), o Supergupo Espinhaço é descrito por Guimarães (1997) 

em duas faixas N-S onde predominam quartzitos foliados ou não, de grão fino a médio, ora 

ferruginosos ora sericíticos. Esse mesmo autor enfatiza que, na região, os quartzitos não podem ser 

subdivididos em unidades, o que impossibilitaria uma correlação direta com as formações definidas 

por Pflug (1968). 
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Noce (1997) reconhece as duas faixas distintas de exposição do Supergrupo Espinhaço nessa 

porção nordeste do Orógeno Araçuaí, assim como Guimarães (1997). Segundo esse autor são as 

rochas do Supergrupo Espinhaço que configuram o cordão de serras em arco que marca o fechamento 

do Anticlinal de Itacambira, a feição morfoestrutural mais proeminente da região. 

2.2.1.3 - O Grupo Macaúbas  

Alguns autores (e.g. Oliveira, 1989) creditam a Derby, em 1881, as primeiras referências sobre 

ao Grupo Macaúbas através da descrição de uma grauvaca conglomerática nas proximidades da Serra 

do Cabral. De acordo com Dossin (1983), os litotipos da Formação Macaúbas foram descritos, 

primeiramente, por Helmreichen em l846, na região de Grão Mogol. Por outro lado, nenhum desses 

autores empregou o termo “Macaúbas”. Esse termo foi empregado pela primeira vez por Moraes 

(1929,1932) na designação de “Formação Macaúbas” para “phyllonitos conglomeraticos” associados 

a xistos conglomeráticos, filitos, quartzitos e raras camadas de calcáreo, aflorantes na bacia do Rio 

Macaúbas, afluente do Rio Jequitinhonha. 

Moraes & Guimarães (1930) propuseram uma origem glacial para as rochas 

paraconglomeráticas desta associação, já sugerida por Branner, em 1919, para as rochas da “Formação 

Macaúbas”. Uma origem estritamente glacial das rochas Grupo Macaúbas foi contestada mais tarde 

por alguns autores que postularam um ambiente de sedimentação fluvio-glacial e glácio-lacustres (por 

exemplo, Karfunkel & Karfunkel 1976b, Pedrosa-Soares 1984). Outros autores (Pflug 1965, Schmit 

(1972, apud Hettich 1977), Braun & Baptista 1979) interpretaram tais rochas como resultante de 

fluxos de detrito e de lama, em uma associação de fácies molássicas.  

Ulhein (1991) apresenta uma interpretação para o Grupo Macaúbas que congrega vários 

processos de sedimentação. Ter-se-iam, assim, depósitos glacio-marinhos parcialmente retrabalhados 

por depósitos gravitacionais associados à falhas normais, acumulados durante uma fase de tectônica 

distensional. 

O Grupo Macaúbas é hoje entendido como representante de todos os estágios de 

desenvolvimento de uma bacia neoproterozóica que evoluiu do rifteamento continental a uma margem 

passiva (Noce et al. 1997, Pedrosa-Soares et al. 2001, Martins-Neto et al. 2001). O rifteamento 

continental teria lugar entre 1,0 e 0,9 Ga, e a oceanização da bacia dar-se-ia em torno de 0,8 Ga. O 

fechamento da mesma teria ocorrido entre 585 e 560 Ma, durante o Evento Brasiliano e formação do 

Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. 

Em relação à estratigrafia do Grupo Macaúbas, os grandes passos foram dados por Hettich 

(1973) e Karfunkel & Karfunkel (1977), ao estudarem as regiões de Carbonita, Terra Branca e Grão 

Mogol, no Estado de Minas Gerais. Nesses trabalhos, os autores já empregaram a classificação de 
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“Grupo Macaúbas” sugerida por Schöll (1972) que, junto ao Grupo Bambuí, comporiam o Supergrupo 

São Francisco (Pflug & Renger 1973).  

Os litotipos do Grupo Macaúbas encontram-se distribuídos nas regiões centro-nordeste do 

Estado de Minas Gerais e sul do Estado da Bahia. Nesses locais, um grande número de estudos foi 

realizado, dentre os quais destacam-se, além dos já citados, Karfunkel & Karfunkel (1976a), Pflug & 

Schöll (1975), Hettich  (1977), Walde (1978), Gravenor & Monteiro (1983), Dossin (1983), Gravenor 

et al., (1984), Karfunkel et al. (1984), Karfunkel & Hoppe, (1988), Lima et al. (1988), Oliveira 

(1989), Uhlein et al. (1999) e  Pedrosa-Soares et al. (2000). Sínteses sobre os conhecimentos acerca do 

Grupo Macaúbas podem ser encontradas ainda em Karfunkel et al. (1985), Pedrosa-Soares et al. 

(1992) e Grossi-Sad et al. (1997a). 

A subdivisão estratigráfica Grupo Macaúbas foi alvo de várias mudanças em função de 

avanços no conhecimento, obtidos, sobretudo, em campanhas de mapeamento. A subdivisão mais 

recente está em Noce et al. (1997) e Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000). Com 

modificações introduzidas por Lima et al. (2002), o Grupo Macaúbas pode ser subdividido em 

unidades proximais e distais, mostradas na tabela 2.1. As unidades proximais incluem depósitos pré-

glaciais e glaciais e transicionais (Karfunkel & Hoppe 1988, Uhlein et al. 1999, Pedrosa-Soares et al. 

2000) constituídos de quartzitos, conglomerados, superpostos por diamictitos. A unidade distal, 

representada pela Formação Ribeirão da Folha (Pedrosa-Soares et al. 1998), engloba uma seqüência 

turbidítica areno-pelítica de mar profundo e remanescentes de crosta oceânica.  

O Grupo Macaúbas possui uma grande exposição na porção norte/nordeste do Orógeno 

Araçuaí, onde algumas formações são bem individualizadas. Mourão & Grossi Sad (1997) ao estudar 

uma área a oeste da cidade de Salinas (Fig. 2.7) reconheceram três formações do Grupo Macaúbas, 

sendo elas: Rio Peixe Bravo, Nova Aurora e Chapada Acauã. Segundo esses autores, a Formação Rio 

Peixe Bravo corresponde, localmente, à unidade basal do Grupo Macaúbas, que compõe estreita faixa 

de direção N-S, exibindo largura média de 3 km. A espessura do pacote é estimada em 300 metros e 

constituído de metapelitos com intercalações de quartzitos. Essas rochas encontram-se intensamente 

deformadas na zona de contato com as rochas do Supergrupo Espinhaço. A Formação Nova Aurora, 

de grande representatividade na distribuição, é constituída predominantemente por metadiamictitos, 

com intercalações de quartzitos, filitos e quartzo-mica xistos. De acordo do Mourão & Grossi Sad 

(1997), os metadiamictitos são encontrados, freqüentemente, semi-decompostos a decompostos, 

exibindo tonalidades entre marrom e rosa. Essa formação apresenta ainda, horizontes enriquecidos em 

ferro, que foram individualizados como Membro Riacho Poções (Viveiros et al.1978). 

Mourão & Grossi Sad (1997) descrevem a Formação Chapada Acauã como uma seqüência de 

filito, metassiltito, metadiamictito, quartzito e quartzo-biotita xisto. Intercalações centimétricas a 

métricas de quartzito podem ocorrer nos litolotipos pelíticos e psefíticos. Esses autores ainda dividem 
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essa formação em membros, informalmente designados de Filítico, Metadiamictítico-Quartzítico e 

Xistoso-Quartzítico. 

Tabela 2.1 - Subdivisão estratigráfica do Grupo Macaúbas baseado em Lima et al. (2002) (SdEM: Serra do 
Espinhaço Meridional). 

Grupo Macaúbas Distal 

Formação Descrição Área de 
ocorrência Ambiente Referências 

adicionais 

Ribeirão da 
Fo

 

lha 

Associação vulcano-
sedimentar composta por 

micaxistos, xisto 
gnaissóide, biotita gnaisse 

com intercalações de 
metamarga, formações 

ferríferas, manganesífera, 
sulfeto mássico e 
ortoanfibolitos 

Faixa contínua 
a E da SdEM  

Marinho-profundo, 
registrando pilha 
turbidítica distal 

portando 
remanescentes de 
litosfera oceânica 

Pedrosa-
Soares et al. 
(1992, 1998) 

 

 

 

 

Grupo Macaúbas Proximal 

Chapada 
Acauã 

Metadiamictito, 
metapsamito e metapelito 

definindo ciclos 
turbidíticos. Intercalações 
de metavulcânicas básicas. 
Porção superior tipificada 

por alternâncias de 
quartzitos impuros e 

metapelitos 

Faixa E da 
SdEM  

Semelhante ao acima, 
com transição para 
margem passiva: 
registra em sua 

porção oriental os 
ciclos tubidíticos 
plataformais mais 

espessos 

Pedrosa 
Soares et al. 
(2000), mapa 
geológico MG 

(2003) 

 

 

 

 

Nova Aurora 

Metadiamictito com 
intercalações de quartzito e 

metapelito, gradado ou 
não, rico em hematita, 

encerrando depósitos tipo 
Rapitan 

Faixa a E da 
SdEM 

Costeiro e marinho, 
sin-rifte, depósitos 

glaciais retrabalhados 
através de debris 

flows e correntes de 
turbidez 

Viveiros et al. 
(1978) 

 

 

Rio Peixe 
Bravo 

Quartzito imaturo e mal 
selecionado com 

intercalações de filito e 
conglomerado 

Faixa a E da 
SdEM 

Fluvial a costeiro, 
sin-rifte, 

Viveiros et al. 
(1978) 

 

 

Serr o 
Catuni 

Metadiamictitos 
geralmente maciços com 

raras intercalações de filito 
e quartzito. 

Faixa contínua 
a E da SdEM 
adentrando a 

Bahia 

Glacio-litorâneo sin-
rifte 

Hettich (1973) 
e Karfunkel & 

Karfunkel 
(1977) 

a d 

Duas arras Quartzitos microgradados 
com lentes conglomeráticas

Borda E da 
SdEM 

Fluvial a costeiro pré-
glacial, sin-rifte 

Hettich (1973) 
e Karfunkel & 

Karfunkel 
(1977) 

B

 

 

Dom gas 
Metassiltitos e 
metadolomitos 
estromatolíticos 

Calha do Rio 
Jequitinhonha, 

E da SdEM 

Marinho litorâneo 
pré-glacial, sin-rifte  in

 

  

Noce (1997), ao mapear uma área a sudoeste da área estudada por Mourão & Grossi Sad 

(1997), descreve ainda a Formação Serra do Catuni, composta por metadiamictitos, quartzitos e filitos. 

Em algumas áreas ocorre um pacote de quartzitos basais com lentes de conglomerado. Segundo esse 
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autor os metadiamictitos da formação Catuni são o litotipo mais característico de todo o pacote do 

Grupo Macaúbas. Possuem matriz quartzítica a quartzo-micácea, encerrando megaclastos de forma e 

dimensões muito variáveis (predominantemente entre 1 e 20 cm), constituídos por quartzo, quartzito, 

granitóide, filito ou xisto e carbonato. 

2.2.1.4 - A Formação Salinas  

A Formação Salinas tem como área tipo os arredores da cidade homônima localizada na 

porção norte do Estado de Minas Gerais (Fig. 2.7). De acordo com Cobra (1970), existiriam nessa 

região dois pacotes diferentes de rochas xistosas separados pela Falha de Taiobeiras (Jardim et al. 

1980): um a oeste, desprovido de pegmatitos, que representaria o Grupo "Macaúbas típico"; e outro a 

leste, intrudido por pegmatitos e mais velho que o primeiro, denominado "Grupo" Salinas. 

Padilha (1976) sugere que o "Grupo" Salinas representaria uma porção de mais alto grau 

metamórfico ("outro nível estrutural, mais profundo") do próprio Grupo Macaúbas, alçada por falha 

inversa. Essa proposta é defendida por Correia-Neves et al. (1983). 

Schobbenhaus et al. (1981) criam a “Unidade Proterozóica Gerada ou Retrabalhada no Ciclo 

Brasiliano”. Essa unidade englobaria a sequência de xistos aflorantes na região de Araçuaí, que por 

sua vez são retiradas do Grupo Macaúbas 

Pedrosa-Soares (1984) concorda com a divisão de Cobra (1970) e contrapõe -se à concepção 

de Padilha (1976) e Correia-Neves et al. (1983). Esse autor mostra que os dados até então referentes a 

essas rochas não permitem uma correlação litoestratigráfica ou cronoestratigrafica dos grupos Salinas 

e Macaúbas. 

Pedrosa-Soares (1984) incorporou novamente parte da “Unidade Proterozóica Gerada ou 

Retrabalhada no Ciclo Brasiliano” ao Grupo Macaúbas e propôs classificar como “Grupo Salinas” a 

seqüência de xistos e seus termos conglomeráticos, situados a leste da Falha de Taiobeiras. 

Karfunkel et al. (1985) concordaram com as considerações de Pedrosa-Soares (1984) e ainda, 

reclassificaram o “Grupo” Salinas em “Unidade” Salinas, em uma síntese dos conhecimentos sobre a 

estratigrafia da região norte de Minas Gerais. Posteriormente, Pedrosa-Soares et al. (1992) elevaram a 

“Unidade” Salinas à categoria litoestratigráfica de formação, caracterizando-a como uma porção distal 

do Grupo Macaúbas.  

Noce et al. (1997) também entendem a Formação Salinas como uma das oito formações do 

Grupo Macaúbas. Esses autores postulam ainda a existência de um membro (ou fácies) distal para essa 

formação, denominado de Ribeirão da Folha (Pedrosa-Soares et al. 1992). 
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Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000) e Pedrosa-Soares et al. (2001) subdividem a 

Formação Salinas em duas unidades: proximal e distal. A unidade proximal teria um caráter 

estritamente sedimentar, enquanto a distal representaria uma unidade vulcano-sedimentar, com 

remanescentes de crosta oceânica neoproterozóica. Essa última unidade recebeu a denominação de 

Ribeirão da Folha-Dom Silvério, em função de sua distribuição geográfica. 

Recentemente, uma revisão da estratigrafia da porção norte do Orógeno Araçuaí foi realizada 

por Lima et al. (2002), após um estudo petrográfico e geocronológico das rochas expostas nos 

arredores de Salinas. Levando em consideração a existência de discordância angular com as rochas do 

Grupo Macaúbas, o metamorfismo contrastante com o zoneamento esperado para o Grupo Macaúbas e 

novos dados geocronológicos, Lima et  al. (op. cit.) propõem a retirada da Formação Salinas do Grupo 

Macaúbas e a adoção do nome Formação Ribeirão da Folha (para os litotipos descritos como “fácies” 

Ribeirão da Folha por Pedrosa-Soares et  al. 1990) como a unidade distal desse grupo. 

Segundo Pedrosa-Soares (1995), a Formação Salinas é constituída predominantemente por 

uma sucessão de quartzo-mica-xisto, onde a estrutura bandada reflete o acamamento, que é 

evidenciado por variações composicionais e granulométricas rítmicas (milimétrica a centimétrica). 

Além de quartzo e mica, tem-se plagioclásio (recristalização metamórfica) e carbonato (sedimentação 

carbonática). Pedrosa-Soares (1995) enfatiza ainda que, nas zonas de baixa deformação, o litotipo 

supracitado pode guardar estruturas sedimentares, tais como estratificação granodecrescente, 

laminação cruzada, marcas de sola, dentre outras.  

Noce et al. (1997) descreveram a Formação Salinas como uma seqüência de quartzo-mica-

xistos bandados, além de metagrauvaca, rocha cálcio-silicática, metaconglomerado e grafita-xisto.  

Na mais nova concepção, as rochas da Formação Salinas foram descritas por Lima et al. 

(2002) como grauvacas, arenitos grauvaquianos, pelitos grauvaquianos, pelitos e conglomerados 

clasto-suportados. Os conglomerados seriam raros e ocorreriam como lentes ou lobos amalgamados 

intercalados com os arenitos grauvaquianos. Esses litotipos são compostos essencialmente por quartzo, 

biotita, muscovita, além de plagioclásio, sericita e subordinadamente feldspato potássico, clorita, 

calcita/dolomita e outros acessórios de natureza detrítica. Segundo esses autores, o metamorfismo de 

fácies xisto verde atuante nas rochas da região não oblitera a composição original das mesmas. 

O caráter sedimentar dos litotipos da Formação Salinas verificados pelas texturas, estruturas 

sedimentares, geometria dos corpos e as relações de contato, fez com que Lima et al. (2002) 

caracterizassem nove fácies sedimentares distintas. Essas fácies foram, por sua vez, agrupadas em três 

associações: de plataforma, de talude e de bacia. Com essas associações, Lima et al. (2002) sugeriram 

como modelo deposicional para a Formação Salinas, na sua área-tipo, como uma plataforma 

 23



Santos R.F. 2007. A Formação Salinas da Faixa Araçuaí, MG:  acervo estrutural e significado tectônico. 

relativamente estreita, com quebra de talude e bacia profunda, onde a deposição dos sedimentos se 

daria por fluxos gravitacionais e correntes de turbidez. 

Os metassedimentos da Formação Salinas possuem um acervo geocronológico com dezesseis 

determinações Rb-Sr (Sá 1977), duas K-Ar, em biotita, (Siga Jr. 1986) e quinze determinações  U-Pb, 

em zircões detríticos (Lima et. al. 2002). Na região de Virgem da Lapa, Araçuaí e Coronel Murta, Sá 

(op. cit) obteve uma isócrona de 660 + 60 Ma. Siga Jr. (1986), também na região de Araçuaí, 

encontrou uma idade de 630 + 30 Ma, pelo o método Rb-Sr. Ambos valores foram interpretados como 

idade de metamorfismo dessas rochas, em condições da fácies anfibolito. Uma idade de 477 + 16 Ma 

foi obtida pelo método K-Ar, em biotitas, por Siga Jr (1986) e interpretada como idade de 

resfriamento.  

Idades U-Pb SHRIMP obtidas em zircões detríticos extraídos de metassedimentos Salinas por 

Lima et al. (2002) formam três conjuntos distintos: 568 - 599 Ma, 649 - 680 Ma e 1890 Ma. Estes 

resultados possibilitaram a determinação da idade máxima da sedimentação Salinas em torno de 568 

Ma. Como a Formação Salinas encontra-se intrudida por corpos graníticos cambrianos (Pedrosa-

Soares & Wiedemann-Leonardos 2000) o intervalo de tempo para sua deposição deve situar-se entre 

568 e 500 Ma (Lima et al. 2002). Reiterpretando os dados de Lima et al. (2002) Pedrosa-Soares et al. 

(2007) encontraram uma idade máxima de 588 +/- 24 Ma para a deposição da Formação Salinas. 

2.2.1.5 - Suítes Graníticas  

Segundo Pedrosa-Soares & Oliveira (1997) a primeira referência às rochas graníticas na região 

nordeste de Minas Gerais é de Hartt, em 1970, ao referir-se aos “granitos” e “gnaisses” da foz do Rio 

Araçuaí até Itinga e nas margens do Rio Jequitinhonha, respectivamente. Essas rochas, bem como 

todas as demais litologias graníticas e gnáissicas dessa região foram incorporadas por Guimarães & 

Barbosa (1934) e Moraes (1937) em um complexo cristalino de idade arqueana. 

A partir de então, as rochas graníticas da Faixa Araçuaí têm experimentado um grande 

incremento de estudos, que por sua vez revelam não só um grande volume de plútons, mas também 

uma grande variedade de gerações de intrusões Nas sínteses confeccionadas por Noce et al. (1999), 

Pedrosa-Soares et al. (2000) e Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000), estes corpos foram 

agrupados em seis suítes denominadas G1, G2, G3S, G3I, G4 e G5, cujas características são 

apresentadas na tabela 2.2. As suítes G1 e G2 são relacionadas, respectivamente, aos estágios pré e 

sin-colisional (625-575 Ma) do desenvolvimento do orógeno, ao passo que a Suíte G3 é associada ao 

estágio tardi a pós-colisional (575-560 Ma) (Pedrosa-Soares et al. 1999). As suítes G4 e G5 associam-

se à fase do colapso orogenético, que marca uma retomada dos episódios magmáticos, após um 

período de quietude, que se estende de 560 Ma a 535 Ma (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 

2000). 
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Na porção norte/nordeste do Orógeno Araçuaí (Fig. 2.7) afloram as representes de quase todas 

suítes, sendo que os corpos da suíte G4 ocorrem na região estudada nesse trabalho. Nessa suíte 

destaca-se o Batólito Itaporé. 

Tabela 2.2 - Síntese sobre as suítes graníticas da Faixa Araçuaí segundo Pedrosa-Soares & Wiedemann-
Leonardos (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Batólito Itaporé, de idade cambriana, engloba um conjunto de corpos graníticos intrusivos 

na Formação Salinas e no Membro Lagoa Nova da Formação Chapada Acauã (Pedrosa-Soares & 

Oliveira 1997). Os granitóides deste batólito foram agrupados em dois domínios litológicos por 

Pedrosa-Soares (1984). O domínio dos granitos pegmatóides representa cúpulas de plútons mal 

aflorantes. O domínio dos leucogranitos a duas micas engloba granitos nos quais a moscovita é 

geralmente mais abundante que a biotita, e a granada é freqüentemente um mineral acessório. Os 

granitos do Batólito Itaporé são alcalinos, de tendência potássica e meta-aluminosos a peraluminosos. 
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Os leucogranitos a duas micas representam fácies metassomáticas deutéricas, originadas a partir de 

biotita granitos, das porções laterais e apicais dos plútons. Pegmatitos de origem residual alojam-se 

nos granitóides do batólito e suas encaixantes. 

2.2.2 - Geologia Estrutural  

Do ponto de vista estrutural, as rochas da Formação Salinas, ainda que não individualizadas 

como tal, foram objeto de alguns estudos regionais (e.g. Pedrosa-Soares (1984, 1995), Monteiro 

(1986), Costa (1989), Freitas-Silva & Pereira (1987), Silva et al. (1987), Lagoeiro & Menegasse 

(1987), Pedrosa-Soares & Saadi (1989), Pedrosa-Soares et al. (1990, 1992, 1993), Uhlein et al. (1990), 

Grossi Sad & Motta (1991), Uhlein (1991), Crocco-Rodrigues et al. (1993), Marshak et al. (2006) que 

visavam principalmente as rochas do Grupo Macaúbas.  

Como grande feição estrutural da porção noroeste/norte do Orógeno Araçuaí, mais 

precisamente nas adjacências a oeste da zona de ocorrência da Formação Salinas, tem-se a Falha de 

Taiobeiras (Jardim et. al. 1980), anteriormente conhecida como Falha de Salinas (Fontes et al. 1978) e 

também reconhecida, em mapa, por Schobbenhaus et al. (1978). Esses autores enquadram essa falha 

na série de falhas de empurrão caracterizadas por Almeida (1977) para o limite oriental do Cráton do 

São Francisco. Essas falhas, segundo Almeida (op. cit.), representariam um encurtamento crustal com 

esforços dirigidos para W e WNW, resultando em direções em torno de N-S. 

 Karfunkel et al. (1981) descreveram uma falha de direção NNE/SSW, assim como outras 

direções de lineamentos na região de Salinas e Araçuaí. Esses autores caracterizaram-na como uma 

falha como de empurrão, visto que tal caracterização concorda com o estilo tectônico geral da região, 

marcado por dobras vergentes para WNW. Por sua vez, essa interpretação corrobora com aquela 

apresentada por Almeida (1977) para geração dessas estruturas como resultado de esforços 

compressivos no sentido WNW. 

Lima et al. (1988) apresentam a Falha de Taiobeiras como um lineamento regional de direção 

N30E, com inflexões para N10E. Em sua totalidade, a falha é reconhecida em cerca de 20 km de 

extensão, iniciando-se ao sul de Senador Mourão com prolongamento até as proximidades de 

Taiobeiras.  

Pedrosa-Soares & Saadi (1989), em outra oportunidade, descrevem a Falha de Taiobeiras 

como “um lineamento quase retilíneo que apresenta, a partir de Salinas, curvatura aberta concordante 

com o arco descrito pela Faixa Araçuaí” (Fig. 2.7). Segundo esses autores, a variação na direção da 

falha concorda com as variações do trend estrutural regional, que por sua vez, seria a expressão da 

xistosidade principal da Formação Salinas.  
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Apesar da aceitação do sistema de falhas reversas que dominam a região da faixa de 

dobramentos mais próxima ao Cráton do São Francisco, a cinemática da Falha de Taiobeiras é 

discutida por Lima et al. (1988) e Pedrosa-Soares & Saadi (1989), que discordam da caracterização da 

mesma como falha de empurrão. Evidências contrárias a essa caracterização seriam, segundo Lima et 

al. (1988), as seguintes: ausência de rampas de empurrão, uma vez que variações consideráveis no 

mergulho da foliação principal não são perceptíveis; ausência de componentes de rejeito, além da 

retilineidade do fotolineamento, que por sua vez, indica uma estrutura de alto ângulo. Desse modo, a 

suposta falha de empurrão não poderia estar associada à foliação principal regional, que se apresenta 

de baixo ângulo.  

Pedrosa-Soares & Saadi (1989) corroboram as observações de Lima et al. (1988) e 

acrescentam que o rejeito entre os níveis meta-paraconglomerados, a ocorrência de cataclasitos, a 

disposição das superfícies de aplainamento e dos sedimentos cenozóicos na região indicam tratar-se, 

no caso da Falha de Taiobeiras, de uma descontinuidade de alto ângulo, ativa na fase de deformação 

rúptil pré-cambriana e reativada no Cenozóico. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura. 2.7 - Mapa tectônico simplificado da porção norte do Orógeno Araçuaí (modificado de Pedrosa-Soares 
et al. 2001). Em destaque, no retângulo verde, uma localização aproximada da área estudada. 
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Uhlein (1991) identifica a Falha de Taiobeiras em uma seção ao longo do vale do Rio Araçuaí, 

nas proximidades da cidade de Turmalina, e na BR 251. Segundo o autor, nesses locais essa falha não 

representa o limite, normalmente referido, entre o Grupo Macaúbas e o Complexo Salinas. Ao 

contrário, pois nesses locais o autor observou uma passagem estratigráfica e sedimentológica lateral 

entre essas unidades. Desse modo, Ulhein (1991) sugere que o contato entre o Grupo Macaúbas e a 

Formação Salinas pode ocorrer na forma de um feixe falhas inversas, ou de modo gradativo, sem 

relação com a tectônica rúptil.  

Associado a esse feixe de falhas sugerido anteriormente, Marshak et al. (2006) 

reconheceram na Zona de Cisalhamento Chapada Acauã uma movimentação geral normal de idade sin 

a pós o Evento Brasiliano (Fig. 2.9b). Como essa zona é paralela às demais falhas de empurrão 

presente na região, os autores concluíram que esse sistema pode representar uma inversão de falhas 

pré-existentes. Essa inversão representaria um descolamento de natureza distensional que teria lugar 

no estágio final da evolução do orógeno, durante a fase do colapso gravitacional. A Formação Salinas 

é considerada por esses autores como uma unidade diferenciada das demais pertencentes ao Grupo 

Macaúbas. Essa diferenciação residiria no fato da Bacia Salinas não conter feições metamórficas e 

deformacionais compatíveis com as unidades subjacentes do Grupo Macaúbas e sua origem estaria 

associada a depósitos de bacias intermontanas.  Desse modo, na seção geológica-estrutural apresentada 

por Marshak et al. (2006) as rochas da Formação Salinas são destituídas da deformação e do 

metamorfismo verificado nas rochas subjacentes do Grupo Macaúbas (Fig. 2.9b). 

Além da Falha de Taiobeiras e da Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã que a contém,  a 

região possui um acervo estrutural composto por numerosas e variadas feições estruturais de natureza 

dúctil e rúptil. Como principais feições de natureza dúctil, Saadi & Pedrosa-Soares (1990) descrevem 

uma xistosidade principal (S1) com direção NE e mergulho SE, com variações na direção de NNE até 

NS, além de dobras apertadas, isoclinais e complexas. Representando ainda, o acervo rúptil de escala 

regional, Saadi & Pedrosa-Soares (1990) citam a presença de duas clivagens espaçadas de direções 

NW a NNW e NE a NNE, provavelmente conjugadas, mas com desenvolvimento diferenciado.  

O trend NE-SW da xistosidade S1 pode ser observado também na seção estrutural Salinas - 

Coronel Murta – Araçuaí - Itaobim, apresentada por Ulhein (1991), onde os litotipos regionalmente 

coincidentes com as exposições da Formação Salinas mostram-se deformados e vergentes para WNW. 

Nessa seção a deformação das unidades é controlada por um sistema de falhamento reverso e amplas 

dobras assimétricas, com porte de centenas de metros a quilômetros, de eixo NNE-SSW (Fig.2.9a). 

Fontes et. al. (1978), Correia-Neves et. al. (1983) e Pedrosa-Soares (1984) interpretam as 

estruturas anteriormente descritas como representantes da fase deformacional mais marcante na região.  
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Saadi & Pedrosa-Soares (1990) descrevem ainda, uma lineação mineral (E-W), paralela a 

lineação de estiramento, com indicadores cinemáticos fornecendo transporte por empurrão de E para 

W. Ainda como feições dúcteis, os autores reconheceram uma clivagem de crenulação (S2), com 

variação NE e NW.  

Correia Neves et al. (1978) interpretaram, anteriormente, essa crenulação como sendo 

associada ao macrodobramento assimétrico, com eixos NNW e NE, da xistosidade principal. Segundo 

os autores, essa  crenulação  representaria  uma  segunda  fase  de  deformação  regional,  nesse caso, 

anterior àquela resultante das intrusões granitóides na região. Segundo Pedrosa-Soares (1984) as 

intrusões deformaram as macroestruturas da Formação Salinas, além de verticalizar eixos de dobras 

isoclinais e dos mergulhos da xistosidade principal.  

Essa mesma crenulação S2 é intepretada por Marshak et al. (2006) como sendo plano-axial as 

dobras de segunda geração (resultantes do colapso) vergentes para leste. A S2 representaria superfícies 

antitéticas ao descolamento principal da Zona Distensional da Chapada Acauã (Fig 2.9b). 

2.2.3 - Metamorfismo  

A zona externa do Orógeno Araçuaí tem as suas rochas afetadas por um metamorfismo 

regional variável entre as condições da fácies xisto verde a anfibolito (e.g. Correia Neves et al. 1982, 

1983 e Pedrosa-Soares 1984).  

Almeida et al. (1978) caracterizaram um metamorfismo regional de média pressão, na zona da 

cianita-sillimanita, para o extremo norte da Faixa Araçuaí, mais precisamente nas unidades 

correlacionáveis ao Grupo Macaúbas e à Formação Salinas. Condições de metamorfismo semelhantes 

foram encontradas por Correia Neves et al. (1982) na região de Araçuaí, por Pedrosa-Soares (1984) e 

por Pedrosa-Soares et al. (1987) em seqüências expostas no Vale do Jequitinhonha.  

Correia Neves et al. (1982) apontaram os seguintes minerais como índices para as paragêneses  

da seqüência de xistos da porção norte da Faixa Araçuaí: granada, estaurolita, cianita e sillimanita. 

Estes também foram os minerais índices descritos por Pedrosa-Soares (1984) na região, que mostrou a 

distribuição esquemática das paragêneses metamórficas na região noroeste do Orógeno Araçuaí  

(Fig.2.10).  
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Os litotipos da Formação Salinas propriamente ditos foram estudados, mais detalhadamente, 

por Pedrosa-Soares et. al. (1993). Segundo os autores, os quartzo-mica xistos dessa formação 

constituem o conjunto mais homogêneo, em termos de composição química e apresentariam, 

basicamente, duas paragêneses regionais predominantes. A oeste, mais próximo ao contato com as 

formações Chapada Acauã e Nova Aurora, destaca-se a paragênese quartzo + biotita + plagioclásio ± 

moscovita ± granada ± calcita, enquanto que a parte leste tem-se quartzo + biotita + plagioclásio + 

moscovita ± granada ± estaurolita, como principal paragênese. 

De acordo com Pedrosa-Soares (1984) o metamorfismo na região estudada é influenciado 

ainda por granitogêneses tardi e pós-tectônica de idade aproximada de 100 ma após o clímax do 

metamorfismo regional. Essa interpretação de Pedrosa-Soares (op. cit.) levou em consideração as 

datações de Sá (1977) e implica que os litotipos da Formação Salinas teriam sido previamente 

metamorfisados em fácies anfibolito quando sofreram os efeitos térmicos e/ou metassomáticos. Esse 

metamorfismo em alto grau, segundo o autor, explicaria o contraste ora encontrado entre as auréolas 

de metamorfismo de contato da região com aquelas clássicas apresentadas na literatura (e.g. Turner 

1981). Tal fato se deve a resistência dos minerais e estruturas geradas em alto grau quando submetidas 

a um metamorfismo de menor intensidade. 

As auréolas de contato dos granitóides, descritas por Pedrosa-Soares (1984), são afetadas por 

transformações metassomáticas, tais como turmalinização, feldspatização e epidotização, além de 

reações metamórficas progressivas, resultado do calor emanado dos plutonitos. A turmalinização 

ocorre como substituição da biotita nos quartzo-biotita-muscovita-plagiocásio xistos e ainda, como 

recristalização de turmalina verde-oliva. A feldspatização ocorre nos metapelitos e está associada ao 

aparecimento de porfiroblastos xenomórficos e pós-cinemáticos de microclina. A epidotização, por sua 

vez, evidencia-se pelo aparecimento de pistacita, dispersas em toda a matriz, principalmente, das 

rochas calcossilicáticas  
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CAPÍTULO 3 

ESTRATIGRAFIA E PRINCIPAIS TRAÇOS MORFO-

ESTRUTURAIS DA REGIÃO DE SALINAS, MG  

3.1 - INTRODUÇÃO 

Situada na porção norte do estado de Minas Gerais, a área selecionada para estudo contém 

exposições de metassedimentos do Grupo Macaúbas, da Formação Salinas, bem como de corpos 

graníticos das suítes cambrianas. Essas unidades estão individualizadas nos mapas geológicos das 

folhas Salinas  Araçuaí, Grão Mogol, Padre Carvalho e Rio Pardo de Minas, do Projeto Espinhaço 

(Pedrosa-Soares & Oliveira (1997) (vide Fig. 1.3)  

A recartografia da área selecionada para estudo, conduzida na escala 1:100.000, confirmou a 

ocorrência das unidades anteriormente mencionadas e adicionou novos dados de natureza estrutural 

aos mapas preexistentes. Além disso, verificou-se que as unidades litoestratigráficas maiores 

discriminadas na área estão associadas a padrões de drenagem e fotogeológicos distintos, o que facilita 

a sua caracterização em imagens de sensores remotos, como será mostrado a seguir.   

3.2 - ESTRATIGRAFIA 

Conforme mencionado, na região de Salinas, MG, está exposto um pacote de rochas 

metassedimentares do Grupo Macaúbas e da Formação Salinas, as quais acham-se intrudidas por 

corpos granitos da Suíte G4 de Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos (2000). Todas estas 

unidades são parcialmente cobertas pelos sedimentos da Formação São Domingos, de idade terciária. 

Uma coluna estratigráfica esquemática para a região é mostrada na figura 3.1. Apesar da história 

deformacional e metamórfica experimentada pelas unidades pré-cambrianas, é notável o fato das 

rochas da  Formação Salinas exibirem, por uma grande área em torno da cidade homônima, as suas 

estruturas primárias integralmente preservadas.  

3.2.1 - Grupo Macaúbas 

Os litotipos do Grupo Macaúbas ocupam uma área correspondente a cerca de 35% da região 

mapeada (Fig. 3.2). Essas rochas afloram quase que exclusivamente na porção oeste da área, tendo 

somente uma exposição na porção centro sul da mesma, onde ocupam o núcleo de uma culminação 

antiformal. Os afloramentos desses litotipos são escassos e freqüentes variações laterais de fácies 

redundam em inúmeras descontinuidades laterais dos pacotes de metapelitos, meta-arenitos e 

metadiamictios que caracterizam a unidade. 
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Figura 3.1 - Coluna estratigráfica esquemática para a região de Salinas 

 

Os metapelitos compreendem filitos (carbonosos (?) e granatíferos), metassiltitos e, mais 

raramente, quartzo-mica xistos finos (Figs. 3.3a, b, c, d). Estas rochas apresentam-se, em geral, em 

pacotes contínuos com espessuras na casa das dezenas de metros. Em certos casos, os metapelitos 

podem ser facilmente confundidos com diamictitos de matriz pelítica, comuns na unidade.  

Os meta-arenitos correspondem a quartzitos que afloram como corpos lenticulares com pouca 

continuidade lateral e espessura máxima estimada de 10 metros. Estes corpos apresentam-se 

comumente intercalados com os metapelitos e encontram-se em um estágio avançado de alteração, o 

que os torna bastante friáveis (Fig. 3.3 e,f). 
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Figura 3.3 - Metapelitos e meta-arenitos dos Grupo Macaúbas. a) Filito acinzentado, onde destaca-se a presença 
de cristais de estaurolita, (Ponto 141), mostrados em detalhe em (b); c) Metassiltito com de cristais de granada, 
(Ponto 144), mostrados detalhes em (d); e) quartzito ferruginoso, muito friável, onde observa-se, com destaque 
em (f) intercalações de camadas quartzosas com camadas ferruginosas, sendo essas responsáveis pelas 
tonalidades avermelhadas (ponto 136). 

 

Além do componente principal, a sericita está sempre presente nos quartzitos. Ocorrem 

também meta-arenitos ferruginosos bandados, caracterizados por exibirem uma cor avermelhada como 

resultado da alteração de hematita. 
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Os metadiamictitos representam o litotipo mais abundante da seqüência Macaúbas e podem 

ser separados segundo a composição da sua matriz, que varia entre pelítica e arenosa (Fig. 3.4). 

Variações na composição da matriz resultam em características distintas dos metadiamictitos. Uma 

dessas características é a forma de absorção da deformação pela rocha. No caso da variedade pelítica, 

que é a volumetricamente mais expressiva, tanto a foliação principal quanto a lineação de estiramento 

podem ser facilmente distinguidas, o que nem sempre é facilmente exeqüível na variedade arenosa.  

Os clastos observados nos dois tipos de metadiamictitos variam quanto à abundância e 

tamanho. A sua composição é, porém, a mesma em ambos os tipos e inclui: quartzo, quartzito, 

carbonato, filito, gnaisse e granitóide. Clastos de granitóide e carbonatos encontram-se, geralmente, 

com um elevado grau de alteração. Os clastos de granitóides apresentam-se em massas caulinizadas e 

os carbonatos alteram-se para massas com tonalidades  “borra de café”.  Em casos mais avançados de 

alteração, os clastos de carbonatos são completamente lixiviados deixando as cavidades referentes aos 

mesmos. Essa feição é característica da variedade mais pelítica. Além disso, na variedade pelítica, 

observa-se uma baixa relação clasto/matriz, o que resulta em uma maior susceptibilidade ao processo 

de intemperismo da rocha como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.4 - Metadiamictitos do Grupo Macaúbas. a) 
Contato dos metadiamictitos com matriz quartzosa (1) 
e pelítica (2). Observa-se a diferença marcante no 
grau de alteração dos dois tipos ( Ponto 296). (b) 
Metadiamictito de matriz quartoza, na típica 
tonalidade cinza azulado; c) metadiamictito com 
coloração rosada, muito característica das alterações 
do conjunto de rochas com matriz pelítica. As 
cavidades são deixadas pela lixiviação dos clastos de 
carbonato.   
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A matriz dos metadiamictios pelíticos é constituída essencialmente por filossilicatos. Já a 

matriz da variedade arenosa  é composta, predominantemente, por quartzo em diferentes frações 

granulométricas. Os grãos de quartzo são contornados por finas palhetas de micas - biotita e sericita, 

predominantemente - que, juntamente com o plagioclásio e a calcita, compõem cerca de 90% da 

matriz. Como minerais acessórios é comum encontrar hematita e, mais raramente, cristais de granada. 

Metadiamictitos e quartzitos, via de regra, constituem o substrato das chapadas e taboleiros, 

comuns na região. Essa associação é de grande importância para a distinção desses litotipos nas 

formações Chapada Acauã e Nova Aurora. Devido às limitações do mapeamento na área, essa 

distinção foi assinalada principalmente pela interpretação de imagens de satélite e de radar, assim 

como em correlação aos trabalhos de Pedrosa-Soares & Oliveira (1997) e Mourão & Grossi-Sad 

(1997). Uma vez delimitadas com base nestes critérios, as formações Nova Aurora e Chapada Acauã 

apresentam-se, entretanto, muito semelhantes dos ponto de vista litológico. As poucas diferenças que 

podem ser usadas para separá-las são: os quartzitos da Formação Chapada Acauã são, em geral, mais 

ferruginosos que os quartzitos da Formação Nova Aurora, que por sua vez apresenta uma quantidade 

maior de metadiamictitos. 

3.2.2 - Formação Salinas 

O conjunto de rochas aqui atribuídos à Formação Salinas aflora na região como uma faixa de 

direção geral N-S, que mostra, a norte, uma leve inflexão para NE, resultado da própria geometria 

original da bacia (vide capítulo 6). Esta faixa ocupa aproximadamente 40% da região mapeada e 

possui uma largura bastante variável que fica, em média, na casa dos 25 km (Fig. 3.2). A sucessão de 

rochas da Formação Salinas contém metaconglomerados, meta-renitos e metapelitos (quarzto-mica 

xistos) (Fig. 3.5). 

Os metaconglomerados são o litotipo menos abundante da formação e constituem uma faixa 

de direção geral NS que aflora em quase toda extensão da área investigada. Apresentam-se em 

camadas descontínuas, na forma lentes, com espessuras entre 5 e 15 metros,  eventualmente podendo 

atingir 50 metros (Fig. 3.5b). Em geral, os contatos com os meta-renitos mostram-se irregulares, 

possivelmente de caráter erosivo. A maioria dos corpos descritos é suportada pelos clastos. Porções 

onde a matriz predomina ocorrem, às vezes, próximas ao contato com os meta-renitos. Nesses locais 

de transição é comum encontrar lentes centimétricas a métrica de meta-renitos imersos no 

conglomerado, bem como partes do conglomerado intercaladas nos meta-renitos.  

Os metaconglomerados contêm seixos de uma ampla variedade composicional, que inclui 

quartzo, quartzito, gnaisse, granitóide, meta-arenito e rochas vulcânicas. A maioria dos clastos possui 

diâmetros compreendidos entre 5 e 10 centímetros, podendo, entretanto, alcançar a casa dos 50 

centímetros. Observa-se nos afloramentos que os seixos encontram-se achatados e estirados definindo 
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a foliação e a lineação de estiramento, muito evidentes nos conglomerados. Nota-se, entretanto, que a 

deformação é diferencialmente absorvida pelas variedades composicionais de clastos. Em meio a um 

conjunto de clastos intensamente deformados é comum a ocorrência de indivíduos de alta esfericidade 

e perfeitamente arredondados (Fig.3.5b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.5 - Litotipos da Formação Salinas. a) Pacote de metaconglomerado exposto na  Pedreira Ouro Minas 
(Ponto 156), cuja espessura total atinge aproximadamente 50 metros; b) Detalhe de um bloco de conglomerado 
da Pedreira Granito Salinas, mostrando deformação diferencial dos seixos (Ma = meta-arenito, Vul = rocha 
vulcânica, Qtz = quartzo e Gr = granitóide); c) Camada de meta-arento maciço  de aproximadamente 25m de 
espessura, exposta na Pedreira Absoluto (Ponto 30); d) Detalhe da base de uma camada de meta-arenito maciço, 
mostrando estrutura em chama (Ponto 22); e) Pacote de quarzto-mica xisto perturbado por intrusões graníticas 
(Ponto 60); f) Quartzo-mica xisto exibindo acamamento e xistosidade normais entre si (Ponto 155). 
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A matriz dos metaconglomerados, em geral, é escassa e constituída por quartzo, biotita, 

muscovita, plagioclásio, calcita e clorita, que por sua vez é encontrada como alteração da biotita, 

principalmente nos contatos da matriz com os seixos. Esta composição é a mesma dos meta-arenitos 

nos quais os conglomerados acham-se intercalados. 

Os meta-arenitos, por sua vez, perfazem cerca de 50% do pacote da Formação Salinas. 

Encontram-se,  freqüentemente, intercalados com os metapelitos formando seqüências, nas quais 

podem predominar um ou outro litotipo. Quando frescos, apresentam-se em pacotes homogêneos de 

coloração cinza escura, que tem seus melhores afloramentos nos arredores da cidade de Salinas, MG. 

As rochas alteradas são freqüentemente mais claras, em tons acastanhados. Esses pacotes maciços 

podem alcançar de 20 a 30 metros de espessura e somada às intercalações dos metapelitos ultrapassam 

facilmente três centenas de metros. Macroscopicamente, os pacotes de meta-arenitos caracterizam-se 

pela aparente ausência da foliação regional e pela presença de inúmeras estruturas sedimentares (Fig. 

3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 - Feições sedimentares dos meta-arenitos. a) Turboglifos (Ponto 1); b) ripples, em planta, Pedreira 
Salinas (desativada) (Ponto 413), ; c) estratificação cruzada em estratos invertidos (Ponto 003); d) estratificação 
cruzada e gradação granulométrica, dada pela diferença de coloração (Ponto 398).  
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As feições sedimentares presentes nos meta-arenitos podem ser observadas principalmente em 

escala macroscópica, visto que em escala microscópica essas feições encontram-se um tanto quanto 

obliteradas. Há, entretanto, locais em que essa obliteração é parcial, ou mesmo, inexistente. De um 

modo geral, o acamamento é marcado pelas mudanças na granulometria e na composição 

mineralógica. Muito comum é a intercalação de lâminas e camadas ricas em biotita (protólito mais 

pelítico) com lâminas e camadas ricas em quartzo. Nessas últimas, encontram-se também grãos 

detríticos de feldspato e mica.   

Além da laminação e acamamento plano-paralelos, as estruturas sedimentares mais 

freqüentemente observadas nos meta-arenitos são: gradações granulométricas, ripples (em planta), 

ripple drift, climbing ripples, estratificação cruzada, pseudo-nódulos e estruturas em chama (Fig. 3.6). 

O terceiro litotipo associado à seqüência de rochas da Formação Salinas corresponde aos 

metapelitos, representados pelo conjunto dos quartzo-mica xistos (Fig. 3.5 e, f). Esse litotipo, 

juntamente com meta-renitos, representa quase a totalidade das rochas da Formação Salinas. Estas 

rochas afloram principalmente próximo aos contatos dessa formação com as rochas do Grupo 

Macaúbas, a oeste, e com as suítes graníticas, a leste. Ou seja, são mais freqüentes na base do pacote 

Salinas. Nesses locais, as espessuras das camadas de metapelitos alcançam dezenas de metros. Porém, 

assim como os meta-renitos, é possível encontrá-los em toda área de extensão da formação.  

O acamamento e a laminação plano-paralelos, marcados por variações nas proporções de mica 

e quartzo/feldspato, são as feições sedimentares freqüentemente encontradas nos metapelitos. Em 

geral, as estruturas sedimentares não são neles preservadas.  

3.2.3 - A Suíte Granítica G4 

A porção leste da área estudada caracteriza-se pelo franco predomínio de corpos graníticos, os 

quais acham-se intrudidos nas rochas da Formação Salinas. Os critérios adotados na área para definir a 

relação de corte dos metassedimentos pelos granitos são os mesmos sugeridos por Pedrosa-Soares & 

Oliveira (1997), ou seja: 

 contatos bruscos com as rochas encaixantes; 

 perturbação (em geral, verticalização) da xistosidade principal das encaixantes, além da 

obliteração e deformação superposta às suas meso e micro-estruturas tectônicas; 

 apófises graníticas e veios pegmatíticos injetados nas formações hospedeiras; 

 faixas de concentração de xenólitos de metassedimentos com estruturas tectônicas 

preservadas, imersos em material granítico, junto ao contato dos corpos; 
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 metamorfismo de contato nas encaixantes (discutido no capítulo 5); 

 inexistência de estrutura tectônica penetrativa nos corpos que, além da foliação de fluxo 

ígneo e das fraturas de resfriamento não sistemáticas, podem registrar os sistemas de 

fratura NW e NE relacionados à etapa final da deformação brasiliana. 

A delimitação e, principalmente, a individualização dos corpos graníticos na área investigada 

são extremamente complicadas, devido principalmente à qualidade das exposições, irregularidade dos 

contatos e ao tamanho dos corpos. Desse modo, grande parte das delimitações propostas no presente 

estudo são resultado de interpretações de imagens de satélite, que tiveram como base os padrões de 

drenagem, bastante distintos daqueles associados à zona de ocorrência da Formação Salinas (vide item 

3.4.1, a seguir). Somente um corpo granítico, situado na porção centro sul da área, foi individualizado 

(Fig. 3.2). 

Para efeito de mapeamento, todos as rochas graníticas foram colocados em uma mesma 

unidade, que é interpretada como componente do Batólito Itaporé (Pedrosa-Soares 1984).  A análise 

de afloramentos propicia, porém, a separação de dois grupos distintos de rochas graníticas, já 

identificados por Correa Neves et al. (1982), Pedrosa-Soares (1984) e Monteiro (1986). Esses autores 

empregaram a composição modal nos diagramas de rochas plutônicas de Streckeisen e discriminaram 

rochas de composição granítica e granodiorítica. 

O primeiro grupo, de composição granítica, engloba os granitos pegmatíticos, que 

predominam na porção sul da área, com destaque para os arredores da cidade de Coronel Murta. Por 

outro lado, nas regiões central e norte o grupo de composição granodiorítica é dominante.  

Os granitos pegmatíticos formam corpos mais irregulares e com dimensões variando de 

dezenas de centímetros a centenas de metros. Essas rochas constituem massas relativamente 

homogêneas quando observadas como um todo (Fig. 3.7) e caracterizadas individualmente por grãos 

de  dimensões que ultrapassam 30 centímetros. Os seus minerais essenciais são feldspato potássico, 

quartzo, plagioclásio (albita, em geral) e muscovita. A shorlita (turmalina negra), a biotita, a muscovita 

e a granada são minerais accessórios frequentemente encontrados. O feldspato potássico intercrescido 

com o quartzo gera ainda uma típica textura gráfica, observada em dimensões variadas. 

Além dos minerais citados, xenólitos de xistos e de demais metassedimentos da Formação 

Salinas compõem os pegmatitos. Esses xenólitos possuem tamanhos médios de 50 centímetros, 

destacam-se na rocha principalmente pelo contraste de cor (Fig. 3.7 c) e são mais freqüentes próximo 

ao contato com os metassedimentos (Fig. 3.7 b, d). Na zona de contato, além de uma intensa 

deformação, é nítido o metamorfismo de contato atuante nas encaixantes (vide capítulo 6). 
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 Figura. 3.7 - Granitos da Suíte G4. a) Massas 
graníticas em formas de pontões e chapadas, vale do 
do Rio Jequitinhonha, em Coronel Murta. O contato 
desses granitos com os meta-arenitos da Fm. Salinas é 
quase que coincidente com o traçado do rio nesse 
local. (b) Granito pegmatóide intrudido em xistos da 
Fm Salinas (Ponto 60); c) Xenólitos de meta-arenito 
da Fm. Salinas em corpo granítico (Ponto 103); d) 
Pegmatito intrudido em rochas da Formação Salinas, 
concordantemente com a foliação regional (Ponto 50). 

 

 

 

 

 

Três tipos de contato entre granitos e metassedimentos descritos por Pedrosa-Soares (1984) e 

Monteiro (1986) foram observados na região estudada. Um desses contatos caracteriza-se por um 

conjunto de veios graníticos, pegmatíticos e de quartzo, intensamente deformados, dispostos em faixas 

centimétricas a decimétricas. Outro tipo é marcado por veios graníticos e pegmatíticos, tabulares e não 

deformados, de espessura decimétrica, que são injetados concordantemente com os planos da 

xistosidade principal. O terceiro tipo corresponde a injeções de material ígneo nos metassedimentos. 

Esse tipo caracteriza-se pela presença de grãos mais finos nas bordas, bem como cristais de turmalina 

negra crescidos ortogonalmente à superfície de contato. 

 43



Santos R.F. 2007. A Formação Salinas da Faixa Araçuaí, MG:  acervo estrutural e significado tectônico. 
 

Conforme demonstrado em Pedrosa-Soares (1984), Monteiro (1986) e Pedrosa-Soares et al. 

(1987), os granitos pegmatíticos representariam as fácies de cúpula dos plútons do Batólito Itaporé. 

As rochas de composição granodiorítica foram caracterizadas como biotita-moscovita 

granodioritos e moscovita-biotita granodioritos por Correia Neves (1982) e Pedrosa-Soares (1984), e 

agrupados como leucogranitos a duas micas por Monteiro (1986). Esses litotipos constituem grandes 

maciços (Fig. 3.8) com certa homogeneidade, principalmente nas suas porções centrais. Nas 

proximidades dos contatos com as encaixantes observa-se uma foliação de fluxo ígneo bem acentuado. 

É comum a presença de diques pegmatíticos cortando esses corpos. 

A textura equigranular média a grossa predomina nesses granodioritos, que conta também com 

a presença da textura subporfirítica de fenocristais de ortoclásio. Destaca-se ainda nessas rochas a 

presença de agregados maiores de biotita, com tamanhos centimétricos, que podem ser entendidos 

como xenólitos ou enclaves máficos.  

Os minerais essenciais nesses granitóides são quartzo, feldspato potássico e plagioclásio. 

Localmente, as micas (biotita e moscovita) podem alcançar 10% do volume da rocha. A moscovita 

apresenta ora como alteração da biotita, ora como alteração dos feldspatos. O plagioclásio, assim como 

o feldspato potássico, apresentam-se intensamente sericitizados nos leucogranitos, onde predomina a 

moscovita. Nesses mesmos minerais, é comum encontrar bordas de albitização, principalmente nos 

cristais de plagioclásio em contato com microclina. 

Como minerais acessórios, os leucogranitos possuem granada, sericita, turmalina, zircão, 

clorita, epidoto, apatita. Ocasionalmente, observam-se ainda minerais opacos, provavelmente hematita 

e magnetita. A granada pode ser associada à reação de substituição da biotita pela moscovita. A 

turmalina ocorre, freqüentemente, nas fácies de borda dos corpos, como cristais isolados ou 

substituindo biotita. 

Esses corpos graníticos encontrados na área correspondem ao Batólito Itaporé, que Pedrosa-

Soares & Wiedemann-Leonardos (2000) correlacionam à suíte pós-colisional G4, com idade Pb/Pb de 

530 + 8 Ma (Basílio et al. 1998).  

3.2.4 - Cobertura Fanerozóica 

A cobertura fanerozóica da área estudada compõe-se depósitos terciários e quaternários. Os 

depósitos quaternários são aqueles associados às vertentes, geralmente constituídos por brechas 

lateritizadas, e em parte, às coberturas elúvio-coluvionares. Essas coberturas representam ainda os 

depósitos terciários, comuns como superfícies de aplainamento nas chapadas. 
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 Figura. 3.8 - Granitos a duas micas da Suíte G4. a) 
Corpo de granito com dimensões superiores a 
centenas de metros (carro como escala) ( Ponto 206); 
(b) Detalhe desse tipo de granito, onde destaca-se a 
presença de biotita e muscovita, além de quartzo e 
feldspato (Ponto 320). 

 

 

 

 

 

 

Nas chapadas encontram-se as grandes exposições das coberturas fanerozóicas, onde destaca-

se a Formação São Domingos, de Pedrosa-Soares (1981). Essa formação pode ser descrita como um 

conjunto de sedimentos semi-consolidados, distribuídos em estratos horizontais grosseiramente 

definidos, com eventuais níveis conglomeráticos. Os sedimentos pelítico-arenosos formam os arenitos, 

siltitos e argilitos, que representam depósitos de expressiva continuidade lateral.  

Essas coberturas têm uma variedade composicional baseada nas rochas pré-cambrianas do 

substrato local. Desse modo, existe uma correlação direta entre as coberturas mais arenosas com o 

substrato de quartzitos das formações Chapada Acauã e Nova Aurora. Por outro lado, as chapadas 

esculpidas em terrenos granitóides mostram coberturas mais ricas em argilas caoliníticas. 

O ambiente de sedimentação da Formação São Domingos é interpretado Pedrosa-Soares & 

Saadi (1989) como fluvial (depósitos de canais, de fluxos densos e planícies aluvionares), com 

marcado controle neotectônico. Teria depositado sobre tratos abatidos da Superfície Sul-Americana e 

sua idade é muito provavelmente tardi-miocênica/pliocênica.  
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3.3 - ARCABOUÇO ESTRUTURAL 

Compõem o panorama tectônico da região estudada, três grandes compartimentos estruturais, 

aqui designados A, B e C (Fig. 3.2), todos eles integrantes da zona externa e início da zona interna do 

Orógeno Araçuaí ou Faixa Araçuaí, no sentido de Almeida (1977).  

O compartimento A, a oeste, é marcado pela ocorrência de rochas do Grupo Macaúbas que 

tomam parte do Cinturão de Cavalgamentos da Serra do Espinhaço Meridional e de uma pequena 

porção da Saliência do Rio Pardo, tal como caracterizados por Alkmim et al. (2006). Tem como 

estrutura mais expressiva um grande antiforme de traço axial NNE e caimento de cerca de 20o para 

NNE (Fig. 3.2b). Esta estrutura prolonga-se ainda para oeste e sul da área estudada e possui um 

segundo fechamento, também suave e com caimento para SSW, configurando assim uma culminação 

antiformal vergente para oeste, ou braquianticlinal, tal como descrita por Pedrosa-Soares & Oliveira 

(1997).  

O compartimento A é separado do seu vizinho a leste pela Zona de Cisalhamento da Chapada 

Acauã, caracterizada por um trem de dobras vergentes para leste e superimpostas às estruturas 

vergentes para oeste características do Cinturão de Cavalgamentos da Serra do Espinhaço Meridional 

(Marshak et al. 2006, Alkmim et al. 2006). Além das dobras de segunda geração vergentes para leste, 

a Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã tem como mais importante componente na área estudada a 

chamada Falha de Taiobeiras (Jardim et al. 1980), que marca, nesse local, o contato entre os 

metassedimentos Macaúbas e Salinas. Esta estrutura é representada por um expressivo lineamento de 

direção aproximada de N35E, na porção norte da área, que atenua e inflete para uma orientação 

próxima da NS, na porção sul (Fig. 3.2 a, b).  

  O compartimento B forma uma faixa de direção NNE-SSW de aproximadamente 25 km de 

largura na zona central da área investigada. É caracterizado pela ocorrência das rochas da Formação 

Salinas, que lá exibem dobras em todas as escalas. Essas dobras têm os eixos posicionados 

preferencialmente em N40E, sendo muito freqüentes e de menor comprimento de onda junto a Falha 

de Taiobeiras. Em direção a leste, tornam-se menos freqüentes e exibem comprimentos de onda da 

ordem de 3 km.  

No compartimento C, granitos indeformados da Suíte G4 intrudem as rochas Salinas, que ali 

se encontram complexamente deformadas e mais intensamente metamorfisadas. Nesse caso, as 

deformações são localizadas principalmente nos contatos entre essas unidades. 

3.4 - EXPRESSÃO MORFOLÓGICA DAS UNIDADES E GRANDES ESTRUTURAS 

O relevo observado na região pode ser enquadrado dentro daqueles descritos em Guerra 

(1975) como resultado de uma geomorfologia tropical, uma vez que as seguintes feições puderam ser 

observadas: espessa camada de rocha decomposta, coloração dominantemente vermelha ou alaranjada 

 46



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 48, 140 p., 2007 
 
 

dos solos e regolito (solos lateríticos), vertentes convexas, formas típicas de pães-de-açucar e pontões 

associados a rochas graníticas e vales de fundo chato. Essas formas de relevo estão distribuídas na 

região em altitudes que variam de 420 a 1020 metros, em áreas dissecadas de vales e extensas 

chapadas, respectivamente (Fig. 3.9) As menores altitudes situam-se na porção central da área 

estudada, que por sua vez encontra-se emoldurada a leste e oeste por chapadas com altitudes que 

superam 1000 metros.  
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Figura 3.9 - Panorama da região e modelo representativo da geomorfologia da área estudada. A vista 
panorâmica, posicionada no modelo, mostra um grande vale desenvolvido sobre rochas da Formação Salinas, 
que são bordejadas por serras modeladas sobre granitóides. 

 

As mudanças nas formas de relevo da região ocorrem, em geral, de forma abrupta, e 

coincidem com contatos entre tipos litológicos distintos. Desse modo, é possível estabelecer uma 

correlação direta entre feições morfológicas e unidades litológicas. A morfologia regional sofre 

também influência considerável das feições estruturais, principalmente das grandes estruturas 

anteriormente descritas. 

As regiões de menores altitudes - entre 420 e 600 metros - estão situadas na porção central da 

área e possuem um relevo dissecado que foi entalhado preferencialmente sobre os metassedimentos da 
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Formação Salinas. Esses metassedimentos prevalecem na porção central e seu contato com os 

metadiamictitos do Grupo Macaúbas e a cobertura detrítica-coluvionar da Formação São Domingos, 

na parte oeste da área, se dá por encostas ravinadas, em uma mudança proeminente no padrão de 

drenagem. Esse contato possui grande expressão no extremo norte da área, onde é marcado por um 

lineamento retilíneo, o traço da Falha de Taiobeiras, de direção N35E, facilmente identificado em 

imagens de satélite. Esse lineamento perde sua forte expressão à medida que prolonga-se para sul, em 

função da cobertura por unidades fanerozóicas.  

A oeste do lineamento da Falha de Taiobeiras, os depósitos da Formação São Domingos, 

juntamente com os litotipos do Grupo Macaúbas são os responsáveis por sustentar as grandes 

chapadas da região, cujas altitudes alcançam 830 metros, com predominância de áreas no intervalo de 

750 a 770 metros. Dentre essas chapadas, destaca-se a Chapada das Gerais (Fig. 3.10), localizada na 

porção centro-sul da área. Essa chapada é sustentada por metadiamictitos e variedades quartzíticas do 

Grupo Macaúbas que são recobertas pelos sedimentos pelito-arenosos e uma capa laterítica, ambos da 

Formação São Domingos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.10 - Depressão circular que assemelha-se a um astroblema. a) Feição observada em imagem de satélite 
Landsat (composição RGB-742); b) feição observada em imagem de satélite modificada para indicar condições 
de relevo; c) mosaico mostrando a depressão ocupada por água e vegetação rasteira. 

 

A Chapada das Gerais hospeda ainda, uma feição morfológica notável, reconhecida por 

Monteiro (1986) e por ele classificada como um astroblema. Trata-se de uma depressão circular, com 
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aproximadamente 1800 metros de diâmetro e profundidade entre 1 a 2 metros e bordas com um 

declive suave. Essa área, conhecida localmente por Lagoa Grande, é totalmente atípica, muito distinta 

das demais formas de relevo encontradas na região (Fig 3.10). Como está situada sobre a Chapada das 

Gerais, local onde afloram metassedimentos da Formação São Domingos, não possui substrato de 

rochas carbonáticas, o que impossibilita uma associação com feições cársticas.  

As altitudes alcançadas pelos litotipos do Grupo Macaúbas e Formação São Domingos são 

superadas somente pelas chapadas e pontões associados aos granitóides da porção leste da área. Estas 

últimas possuem altitudes que variam de 800 a 1000 metros e também fazem contato com o relevo 

dissecado da Formação Salinas.  

3.4.1 - A Hidrografia como resultado das litologias e estruturas 

Como principais cursos d’água da região podem ser mencionados os rios Salinas, Bananal, 

Vacaria e São José, além dos ribeirões Caraíbas, Canabrava, São José, Almesca e Laje. Os rios Salinas 

e Bananal, bem como o Ribeirão Caraíbas possuem uma importância à parte para a região, pois, após a 

construção das respectivas barragens de perenização, amenizaram parte dos problemas dos recursos 

hídricos, principalmente nas temporadas de chuvas escassas, comuns naquela região do Vale do 

Jequitinhonha. A construção de barragem nessa região é facilitada pelo relevo, que possui grandes 

vales encaixados em extensas áreas de chapada. Por exemplo, a barragem no Rio Bananal foi 

implantada em um vale onde afloram litotipos da Formação Salinas circundados, em topografia mais 

elevadas, por granitóides (Fig. 3.11). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 - (a) Imagem de satélite modificada mostrando a barragem de perenização no Rio Bananal, (b) vista 
panorâmica da mesma barragem que foi construída pela CEMIG, em 1991, e possui 360 metros de largura com 
aproximadamente 25 metros de profundidade. 

 

De acordo com Christofoletti (1980) os padrões de drenagem podem ser influenciados em sua 

atividade morfogenética pela natureza e disposição das camadas rochosas, pela resistência litológica 
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variável, pelas diferenças de declividade e pelo estágio de evolução geomorfológica da região. Todos 

esses fatores podem ser aplicados à região em estudo, visto que as mudanças na litologia redundam, na 

maioria dos casos, em mudanças nos padrões de drenagem. 

O arranjo espacial dos cursos d’água definem diferentes padrões de drenagem (Fig. 3.12). Na 

área em questão os padrões dendrítico, paralelo e radial se destacam (Fig. 3.12). Estes padrões podem 

ser distinguidos, principalmente, pela relação entre os rios principais e seus tributários.  

Em uma correlação simples entre litologia e drenagem, tem-se que o padrão dendrítico tende a 

associar-se aos metamorfitos do Grupo Macaúbas, e domina grande parte da morfologia das chapadas, 

principalmente na porção oeste da área. A região onde afloram os granitóides, mais precisamente na 

porção leste da área, tem-se também o desenvolvimento de um padrão de drenagem característico, 

visto que a morfologia dômica possibilita uma distribuição fluvial diferenciada. Nesse caso, produz-se 

um padrão radial centrífugo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 - Esquema apresentando os padrões de drenagem típicos para a área estudada. (a) padrão dendrítico, 
(b) padrão paralelo e, (c) padrão radial. 

 

O arranjo dos cursos d’água da porção central da área estudada relaciona-se às ocorrências de 

litotipos da Formação Salinas. Os locais de domínio dessa formação são caracterizados por relevos 

suaves e topograficamente menos elevados aos quais se associa um padrão de drenagem paralelo, que 
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evolui segundo a direção preferencial das estruturas, que é NE-SW.  Na extensão dos afloramentos da 

Formação Salinas os grandes rios de direção preferencial NE-SW possuem tributários ortogonais. (que 

podem corresponder a rios perenes e ravinamentos).  
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CAPÍTULO 4 

ACERVO ESTRUTURAL E HISTÓRIA DEFORMACIONAL DAS 

ROCHAS DO GRUPO MACAÚBAS E DA FORMAÇÃO SALINAS 

4.1 - INTRODUÇÃO 

Davis (1984), ao discutir a marcha em que se processa a análise estrutural, caracteriza os seus 

passos fundamentais em termos de análise descritiva, cinemática e dinâmica. O reconhecimento e 

descrição de elementos estruturais, bem como a medição de suas orientações, enquadram-se na análise 

estrutural descritiva. A análise cinemática visa à reconstrução dos movimentos de matéria envolvidos 

na geração das estruturas, bem como determinações de direções e sentidos do fluxo. A etapa da análise 

dinâmica, nem sempre possível de ser realizada, descreve as deformações e movimentos de matéria 

associados em termos de esforços aplicados.  

O estudo realizado nas rochas do Grupo Macaúbas e da Formação Salinas contemplou as 

etapas descritiva, cinemática e, em parte, dinâmica da análise estrutural e permitiu a caracterização de 

quatro gerações de estruturas deformacionais (Santos & Alkmim 2006). A mais antiga delas é de 

natureza adiastrófica e as três seguintes estão relacionadas ao desenvolvimento do Orógeno Araçuaí. 

São elas as seguintes:  

- Fase de deformação DD, sin-deposicional, durante a qual formaram-se dobras, falhas e 

estruturas de convolução. Registradas apenas nas rochas da Formação Salinas, estas estruturas refletem 

um ambiente no qual atuavam processos sedimentares de alta energia, tais como fluxos de massa e de 

densidade.  

- Fase de deformação D1, no decorrer da qual formaram-se, sob um campo compressional E-

W, as estruturas tectônicas dominantes da região. Com a orientação preferencial NE-SW e dupla 

vergência, têm-se como representantes desta fase dobras, falhas e zonas com deformações cisalhantes 

dúcteis em várias escalas, às quais se associam clivagens, lineações de estiramento e intersecção, 

boudins e fraturas de tração preenchidas por quartzo.  

- Fase de deformação D2, durante a qual formou-se, sob ação gravitacional, um trem de dobras 

vergentes para SE, as quais se associam uma clivagem de crenulação e um conjunto de zonas de 

cisalhamento normais.   Esta fase tem seus registros somente nas seqüências do Grupo Macaúbas e foi 

interpretada por Marshak et al. (2006), como uma manifestação do colapso gravitacional do Orógeno 

Araçuaí. 
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- Fase de deformação DG, durante a qual intrusões graníticas, localizadas essencialmente na 

porção leste da área, deformaram a cobertura adjacente, produzindo arqueamentos e dobras.  

As fases de deformação DD, D1 e D2 se sucedem nesta ordem de cronologia relativa, como se 

demonstrará adiante, pelas relações de corte e superposição de seus elementos. Já as estruturas da fase 

DG podem ser pré, sin ou pós D2; suas relações são indeterminadas, haja visto que relações de corte  e 

superposição não foram observadas. 

Salienta-se que, no pacote de rochas Salinas, há uma grande variação na intensidade da 

deformação. Por grandes áreas, os metassedimentos apresentam-se destituídos de estruturas 

deformacionais macroscópicas, apresentando-se em grandes feições homoclinais. Há uma tendência, 

entretanto, para que os sedimentos finos, mais freqüentes na porção basal e oeste da zona de ocorrência 

da unidade apresentem-se mais intensamente deformados que os meta-arenitos, mais freqüentes na 

porção superior da Formação Salinas e no setor leste da área estudada. A relativa escassez de estruturas 

deformacionais nas rochas expostas nos arredores de Salinas já havia sido notada por autores que antes 

estudaram a região, o que os levou a considerá-las praticamente isentas de metamorfismo e 

deformação (por exemplo, Lima et al. 2002, Marshak et al. 2006).  

 

4.2 - ESTRUTURAS DA FASE DD, SIN-DEPOSICIONAIS  

A deformação em pacotes sedimentares em processo de crescimento ocorre, 

predominantemente, em função da mudança de pressão de fluidos nos poros, o que gera uma 

desestabilização no arcabouço dos grãos, dando origem a liquefação e fluidização. Segundo Lowe 

(1975), essa desestabilização associa-se à passagem de ondas de tempestade e de correntes de 

densidade, ao impacto de quebra de ondas e a abalos sísmicos. 

Na área estudada foram encontradas algumas estruturas de caráter sin-deposicional, onde 

destacam-se: i) dobras decimétricas; ii) falhas normais isoladas ou em arranjos em dominó, de 

dimensões milimétricas a centiméticas; iii) camadas convolutas. Tais estruturas são confinadas a 

estratos individuais e afetadas por elementos, principalmente da fase de deformação D1. Não raro, estas 

estruturas são encontradas em estratos que tomam parte de grandes homoclinais invertidos, os quais 

correspondem a flancos inversos de grandes dobras da geração D1.  

As dobras sin-deposicionais são encontradas, essencialmente, na porção centro-norte da área 

estudada e apresentam-se bem preservadas no afloramento do ponto 19 (vide anexo I). São  sinclinais 

assimétricos, abertos a apertados e vergentes para SE. O comprimento de onda dessas estruturas não 

excede alguns decímetros e as amplitudes alcançam aproximadamente 2 metros (Fig. 4.1a, b). Além de 

serem capeadas por estratos indeformados, tais dobras são destituídas de clivagem, o que atesta o seu 

caráter sin-deposicional.  
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Figura 4.1 - Estruturas sin-deposicionais presentes 
nos litotipos da Formação Salinas. a) Sinforme sin-
deposicional vergente para SE, capeado por camadas 
não dobradas; b) Sinforme aberto, também truncado 
no topo por estratos indeformados. c) esquema do 
sinforme descrito na letra “a”, mostrando a camada 
deformada sotoposta camda indeformada de mesma 
natureza. d) Esquema do sinforme descrito na letra 
“b”; e) falhas normais escalonadas com abatimento 
de blocos com sentido SSW; f) falha normal com 
bloco abatido na direção SE. (Ponto 019) 

 

Uma interpretação para a geração das dobras anteriormente descritas é apresentada na figura 

4.2. 
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Figura 4.2 - Ilustração do mecanismo de geração das dobras sin-deposicionais do pacote da Formação Salinas . 

 

Também pertecentes ao conjunto de estruturas sin-deposicionais foram observadas falhas 

normais de rejeito milimétrico a centimétrico. Esses movimentos podem ser simples ou escalonados 

(Fig. 4.1 f, e, respectivamente). Essas falhas são caracterizadas pela ausência de ornamentação 

(slickensides) nos seus planos  e pelo seu confinamento a determinados estratos, tal como acontece 

com as dobras descritas anteriormente. O abatimento dos blocos nessas falhas dá-se, 

preferencialmente, em direção a sul, com variações a SW a SE.  

Camadas convolutas, brechas intraformacionais (Fig. 4.3), estruturas de escape de fluidos e 

pseudonódulos ocorrem em associação com as estruturas anteriormente descritas ou isoladamente, 

sempre, porém, a determinados estratos.   
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Figura 4.3 - a) Camada de brecha produzida pela 
desintegração de arenitos e pelitos; b) Detalhe foto 
anterior, onde podem ser observadas dobras nos 
fragmentos da brecha intraformacional; c) Camada de 
brecha de convolução, composta por massas 
irregulares de um meta-arenito (cor cinza claro) 
dispersos em uma matriz pelítica. (Ponto 21). 

 

 De um modo geral, as estruturas sin-deposicionais anteriormente descritas atestam fluxo 

deformacional dirigido de norte para sul, com dispersões para SE e SW o que indicaria, a primeira 

vista, um gradiente bacinal no mesmo sentido. De fato, as paleocorrentes com direção SW (vide 

capítulo 3 – figura 3.6 b) e a distribuição das fácies da Formação Salinas apontam para uma 

alimentação sedimentar principal a partir do norte e acumulação em uma calha bacinal de orientação 

NNE (figuras 6.4 e 6.5).    

 

 

4.3 - ESTRUTURAS DA FASE D1

O acervo estrutural da fase D1 é preponderante nas rochas da região e tem como elementos 

mais expressivos dobras em diferentes escalas, assimétricas e vergentes tanto para WNW, como para 

ESE. A estas dobras associam-se várias outras estruturas, também em diferentes escalas, que vão 

descritas a seguir.  
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4.3.1 - Dobras F1

As dobras F1 acham-se distribuídas por toda a área estudada. Exibem, como mencionado, 

vergência tanto para WNW como para ESE, variam entre suaves a fechadas e possuem comprimentos 

de onda da ordem dos centímetros aos vários quilômetros. Marcam-nas a superfície do acamamento, 

sempre bem preservado na região e definido por leitos de cor e mineralogia distintos, que se 

intercalam. Nessa intercalação, as camadas podem variar, em espessura, desde poucos milímetros até a 

escala métrica (Fig. 4.4). Ao acamamento associa-se, na grande maioria dos afloramentos, uma grande 

variedade de estruturas sedimentares. 

A estruturação regional da superfície S0 dá-se na forma de extensos homoclinais, com 

mergulhos suaves, ora para SE - com máximo em 113/25, ora para NW - com máximo em 329/22, 

como se pode verificar no diagrama estereográfico sinóptico da figura 4.5. Essa distribuição bimodal é, 

na realidade, parte de uma guirlanda, cujo pólo (β) fica em 040/08. De fato, como pôde ser 

comprovado pela observação em vários pontos, os mencionados homoclinais correspondem a flancos 

de dobras suaves a fechadas, em geral assimétricas e de grande comprimento de onda, cujas charneiras 

caem, preferencialmente, para NE.  

O estereograma da figura 4.5 mostra dois máximos que refletem planos de mesma direção e 

mergulhos praticamente idênticos, porém de sentidos opostos. Este fato reflete, em grande parte, a 

dupla vergência das dobras F1 e também a existência de dobras de grande comprimento de onda 

apertadas a quase isoclinais, com um dos flancos invertidos.  

A freqüência das dobras F1 é maior na porção central da área, ou seja, na faixa que engloba os 

litotipos da Formação Salinas. É também na porção central da área que se observa a mudança de 

vergência das dobras F1. 

Dobras F1 de pequeno comprimento de onda e mais fechadas são comuns na porção oeste da 

área de exposição da Formação Salinas, próxima ao contato com os litotipos Macaúbas, ao passo que 

as dobras de comprimento de onda quilométrico e suaves são comuns na extremidade leste da 

Formação Salinas. 

No que tange a dupla vergência das dobras F1, é necessário salientar que ela é dirigida 

preferencialmente para WNW, na porção oeste da área estudada, e para ESE, na parte leste da zona de 

exposição das rochas da Formação Salinas. A configuração da estrutura bipolar de grande 

comprimento de onda e envoltória de todas as demais é de um grande anticlinório, o qual se assemelha 

estrutura em pop-up assimétrica. A assimetria desta grande feição, dirigida para WNW, é discutida no 

capítulo 6. 
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Figura 4.4 - a) S0 expresso por lâminas alternadas de meta-arenitos e metapelitos (ponto 1); b) S0 marcado por 
camadas e lâminas. As de cor  cinza escura são mais ricas em biotita; as mais claras, mais quartzosas (ponto 
234); c) e d) Camadas centimétricas intercaladas com lâminas da meta-arenito maciço e foliado, respectivamente 
(ponto 1); e) Camadas métricas intercaladas com camadas centimétricas de meta-arenito maciço e metapelito 
(ponto 234); e f) Detalhe da foto (e). 
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Figura 4.5 - a) e b) Diagramas estereográficos (igual área e hemisfério inferior) mostrando a distribuição do 
acamamento na; c) Afloramento com S0 mergulhando para SE (ponto 23); d) Afloramento com S0 mergulhando 
para NW (ponto 196).   

 

Como exemplos de grandes dobras F1, têm-se, na área estudada, duas megaestruturas, ambas já 

mencionadas na literatura (Pedrosa-Soares 1984, Ulhein 1991, Pedrosa-Soares & Grossi-Sad 1997) 

expressivas no mapa do anexo II. Uma delas fica no extremo sul da área, possui um contorno peculiar 

e se estende na direção NE-SW por aproximadamente 20 km. Corresponde a uma culminação 

antiformal que tem, no centro, rochas da Formação Chapada Acauã, Membro Lagoa Nova. A segunda 

megaestrutura é também um antiforme, situado na porção oeste da área, onde se estende por dezenas 

de quilômetros. Sua charneira possui um caimento suave para NNE. A Formação Salinas não está 

envolvida nessa feição. Ela expõe, ao centro, rochas da Formação Chapada Acauã, as quais são 

circundadas por metassedimentos da Formação Nova Aurora. Os flancos dessa estrutura, 

principalmente o flanco leste, são afetados por zonas de falha de direção NE-SW. Essa estrutura 

prolonga-se ainda para sudoeste da área estudada. 

No conjunto de dobras de F1, têm-se também, localmente, estruturas de comprimento de onda 

de alguns metros a poucos centímetros (Figs 4.6 e 4.7). Em geral, são  dobras  apertadas  a  isoclinais, 
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Figura 4.6 - a) Dobra de no leito do Rio Canabrava, onde foi confeccionado um perfil com as relações S0 (linha 
azul) e S1 (linha vermelha), como mostrado nos quatro estereogramas. A dobra possui vergência para WNW, 
corroborado pela variação nas relações de S0 e S1, de paralelismo (estereograma 4) a uma grande obliqüidade – 
quase perpendicular (estereograma 1) (ponto 129); b) Dobra assimétrica com vergência para NNW. A vergência 
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mais para N pode ser resultado de alguma interferência da fase D3, que tem suas feições próximas a esse 
afloramento (ponto 63). 

inclinadas a recumbentes, com vergência ora para oeste, ora para leste. Essas dobras apresentam 

comumente as charneiras espessadas em relação aos flancos – características das dobras similares. 

Comumente, os eixos possuem caimento suave (10º a 20º) para NE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 - a) Dobras apertadas a isoclinais apresentando sentido de transporte de E para W, b) dobra suave, 
com vergência para NE, c) seqüência de dobras apertadas e isoclinais, d) dobra em isoclinal no leito do Córrego 
Cachoeira (ponto 150), e) veio de uma rocha calcossilicática dobrado em isoclinal, f) dobra assimétrica, com 
vergência para W. As linhas azuis equivalem ao S0 enquanto as linhas vermelhas à S1. Observa-se, nesses casos 
que S1 é plano axial de S0. 

 

 62



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 48, 140 p., 2007 
 
 

Dobras F1 são afetadas por elementos de mais duas fases de deformação subseqüentes. A 

principal modificação observada é a rotação localizada dos eixos e perturbações locais das atitudes dos 

seus flancos. Padrões notáveis de interferência com dobras de gerações mais novas foram somente em 

duas localidades observados.  

4.3.2 - A clivagem (S1)  

Disposta na posição plano-axial das dobras F1, esta é uma clivagem que se manifesta de várias 

maneiras, a depender da unidade e da região a ser considerada. Com uma orientação preferencial de 

108/28, a clivagem S1 mostra, entretanto, uma considerável variação de atitude, como pode ser 

constatado no diagrama estereográfico da figura 4.8. Os pólos dos seus planos descrevem uma 

guirlanda em torno do círculo máximo 228/75, que por sua vez tem como pólo (β) 048/15. Nesta 

dispersão, observa-se ainda um segundo máximo de concentração de atitudes em 319/65, bem menos 

representativo que o primeiro. A guirlanda como um todo reflete dois fatos distintos. Em primeiro 

lugar, a variabilidade da posição do plano axial das dobras F1, que como mencionado anteriormente, 

podem ser vergentes tanto para WNW como para ESE. Assim, o primeiro máximo corresponde 

exatamente à orientação da superfície axial da maioria das dobras F1 na área investigada, as quais 

vergem, preferencialmente, para WNW. Este máximo reflete, além disso, a orientação geral da 

foliação em toda a Faixa Araçuaí. O segundo máximo corresponde à posição da superfície axial das 

dobras vergentes para ESE, menos freqüentes na área estudada, e restritas ao seu setor leste. O restante 

da dispersão espelha o redobramento experimentado pelas rochas Macaúbas e Salinas, posterior à 

formação de S1, durante as fases D2 e DG. 

Nas rochas do Grupo Macaúbas e da Formação Salinas na porção oeste da área estudada, a 

clivagem S1, penetrativa em todas as escalas, se expressa como uma xistosidade. Nestas condições, fica 

marcada pela orientação preferencial planar de minerais como biotita, quartzo, clorita, bem como pelo 

plano de achatamento dos clastos líticos dos diamictitos do Grupo Macaúbas (Fig. 4.9). Estes clastos 

encontram-se, por sua vez, estirados e definem a lineação de estiramento Lest. Em escala microscópica, 

essa foliação caracteriza-se pela orientação preferencial de clastos, contornados por finas palhetas de 

filossilicatos (biotita/sericita). Os seixos, na escala microscópica, são essencialmente de quartzo que 

apresentam indicações de deformação, seja pelos grãos rotacionados, seja pela geração de feições 

como extinção ondulante, subgrãos e/ou novos grãos (Fig. 4.9 e,f). 

Vale ainda mencionar que, nos metadiamictitos Macaúbas, a xistosidade S1 destaca pelo alto 

ângulo de mergulho, com uma atitude modal em 115/61, observado nos estereogramas da figura 4.8. 

Este alto ângulo de mergulho verificado nos metadiamictitos deve resultar da ação do feixe de falhas 

de empurrão, com direção NE-SW, descrito para a margem oeste da Faixa Araçuaí e, posteriormente 

reativadas, com cinemática normal, durante o colapso orogenético. Essas estruturas estão associadas à 

Zona de Cisalhamento da Chapada Acauã, que caracteriza o compartimento A, dentro do panorama 

tectônico da área estudada. 

 63



Santos R.F. 2007. A Formação Salinas da Faixa Araçuaí, MG:  acervo estrutural e significado tectônico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 - a) e b) Diagramas estereográficos (hemisfério inferior) da foliação S1 na Formação Salinas, c) e d) 
Diagramas estereográficos (hemisfério inferior) da foliação S1 nas formações do Grupo Macaúbas. 

 

 

O diagrama estereográfico sinótipo de S1 nos litotipos do Grupo Macaúbas mostra ainda 

alguns planos com mergulhos para NW. Tal fato pode ser interpretado como resultado do dobramento 

de S1 na fase D2, conforme discutido no item 4.4. 

Nos pacotes da porção superior da Formação Salinas, mais ricos em meta-arenitos e expostos 

nos arredores da cidade homônima, a clivagem S1, quando presente, é reconhecível 

macroscopicamente nas intercalações pelíticas e nas camadas de metaconglomerados, principalmente. 

Raramente essa estrutura manisfesta-se nos pacotes de meta-arenitos, quando observados em escala 

macroscópica. 

 

 64



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 48, 140 p., 2007 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 - a) Metadiamictito com S1 apresentando atitude típica da região – mergulho WNW (ponto 259); b) 
metadiamictito com S1 e mergulho alto para SE (ponto 384); c) veio de quartzo foliado em S1 (ponto 296);  d) 
fotomicrografia do metadiamictito apresentando os grãos de quartzo em estágio de estiramento contornados por 
filossilicatos; e) grão de quartzo englobado na foliação e deformado estaticamente, visto que existem seções de 
extinção ondulante, subgrãos e novos grãos. 

 

Nos níveis pelíticos, como mencionado, a clivagem S1 manifesta-se como uma xistosidade, 

que é marcada pela orientação dos cristais de biotita e quartzo, essencialmente. O ângulo de mergulho 

desses planos pode variar localmente, de acordo com alguns parâmetros, dentre eles a potência dos 

pacotes envolvidos. Nesse caso, tem-se que, em níveis mais delgados, situados entre as camadas de 
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meta-arenitos, a xistosidade tende a apresentar-se paralela ao acamamento S0 (Fig. 4.10a). Essa mesma 

xistosidade, em pacotes pelíticos mais espessos, está, via de regra, associada a uma nítida transposição 

de S0 (Fig. 4.10c,d). O caráter penetrativo dessa é bem claro  na escala microscópica, onde os cristais 

de biotita e sericita, assim como os de quartzo, mostram forte orientação preferencial (Fig. 4.10b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 - Manifestação de S1 nos níveis mais pelíticos da Formação Salinas. a) Quartzo biotita xisto com 
granada apresentando S1 // a S0 (ponto 11), b) Fotomicrografia, com polarizador cruzado, de um quartzo biotita 
xisto com granada. Observa-se que S1 é definida por grãos de quarto recristalizados estaticamente (em tons de 
cinza) e finas palhetas de biotita orientadas (ponto 62), c) quartzo biotita xisto com granada onde observa-se uma 
transposição de S0 para S1 (ponto 149),d) quartzo biotita xisto com S1 obliquo a S0. 

 

Macroscopicamente, nas camadas de conglomerados, a clivagem S1 é marcada pela orientação 

preferencial dos seixos, principalmente os de quarzto (Fig. 4.11a,b). Inicialmente, essa orientação 

poderia estar associada ao próprio processo de sedimentação. Porém, a deformação experimentada 

pelos grãos de quartzo (Fig. 4.11b) e pela matriz pelítica tem relação típica com eventos 

metamórficos/deformacionais. Os grãos de quartzo, e em alguns casos os grãos líticos, sofreram 

tamanha deformação que foram completamente achatados segundo a superfície S1.  

Ao microscópio esses conglomerados a foliação S1 fica definida exclusivamente na matriz 

pelítica (Fig. 4.11c). Nessa matriz os cristais de biotita, clorita e em menor proporção, os de quartzo, 
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mostram-se alinhados segundo S1. Tal alinhamento é mantido mesmo com a influência do contato dos 

seixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 - Manifestação de S1 nos níveis 
conglomeráticos da Formação Salinas. a) 
conglomerado apresentando nítida orientação dos 
seixos (ponto 350); b) detalhe de S1 no 
conglomerado. Nota-se a intensa deformação dos 
seixos segundo na direção de S1 (ponto 350); c) 
orientação das micas segundo S1, na matriz pelítica 
dos conglomerados. 

 

 

Nos meta-arenitos, são raras as manifestações macroscópicas da foliação S1. Como mostrado 

na figura 4.12, as camadas de meta-arenitos possuem, por vezes, uma clivagem espaçada que tende a 

ser oblíqua ao acamamento sedimentar (S0) e cuja orientação é a mesma da xistosidade encontrada nas 

demais rochas. 

Em análise microscópica, a clivagem espaçada dos meta-arenitos também se expressa através 

da orientação preferencial planar dos minerais e agregados tabulares. Em determinadas situações, 

ainda ao microscópio, é possível observar nessas rochas a mesma relação angular ressaltada 

macroscopicamente em parte dos metapelitos, com S1 oblíquo a S0 (Fig. 4.12c).  

A expressão de muitas estruturas deformacionais das rochas da Formação Salinas é  resultante 

de contrastes reológicos entre as diferentes camadas da sucessão turbidítica. O contraste reológico 

desempenha um papel especialmente importante no desenvolvimento da clivagem S1, através do 

processo conhecido como encurtamento lateral de camadas (layer parallel shortening) (Fig. 4.13). Este 

processo tem lugar em um meio de baixo contraste de competência, onde a razão entre os coeficientes 

de viscosidade da camada de referência (μ1) e da matriz (μ2) é menor que 10. Nesse caso tem-se a 
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redução do comprimento da camada com conseqüente acréscimo na sua espessura, paralelamente ao 

plano de S0. Esse acréscimo de espessura, via de regra, dá origem a ondulações localizadas nos limites 

inferior e superior das camadas de mais alta  viscosidade. Com a continuidade do processo, planos de 

fraqueza são criados entre os “lóbulos” gerando uma clivagem espaçada, que pode evoluir para uma 

foliação penetrativa. Além disso, o encurtamento das camadas pode amplificar estruturas pré- 

existentes. Um exemplo desse caso ocorre com as estruturas de carga, em posição invertida, 

comprimidas da figura 4.13a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Manifestação discreta de S1 nos 
pacotes de meta-arenitos da Formação Salinas. 
a) meta-arenito maciço com uma clivagem 
espaçada discreta que confunde-se ainda, com 
uma esfoliação esferoidal (ponto 27); b) 
clivagem espaçada manifestada em um meta-
arenito bandado (ponto 4); c) fotomicrografia 
do mesmo meta-arenito bandado do ponto 4, 
onde observa-se uma ligeira revelação de S1 
obliqua a S0. 

 

 

Além da reologia dos materiais, o intemperismo representa outro fator importante a ser 

destacado, principalmente, quando da coleta e interpretação de dados geológico-estruturais. A 

diferença de reologia dos materiais proporciona a geração de diferentes estruturas para um mesmo 

estado de tensão. O intemperismo, por sua vez, atua como um amplificador estruturas, bem como um 

gerador de feições que podem ser facilmente confundidas com estruturas deformacionais.  
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 Figura 4.13 - a) Camadas invertidas com estruturas 
de carga, onde as camadas arenosas (1) acomodam-
se sobre as pelíticas (2). Essas estruturas são 
amplificadas por um encurtamento E-W (ponto 5); 
b) Camadas com diferentes competências sendo 
deformadas com um encurtamento de direção E-W 
(ponto 21); c) Modelos de formas de dobras 
produzidos por uma deformação onde as camadas 
possuem diferentes coeficientes de viscosidade (μ), 
sendo μ1> μ2> μ3> μ4> μ5 . As linhas vermelhas 
representam a clivagem espaçada (320/20). 

 

 

 

 

 

 

A ampliação de estruturas ocorre principalmente nas camadas pelíticas, onde a foliação, 

resultado da orientação da biotita, é destacada. Desse modo, os afloramentos com certo grau de 

alteração intempérica são locais que enfatizam a foliação existente, de modo a facilitar sua 

visualização. Por outro lado, nas camadas maciças e homogêneas dos meta-arenitos o intemperismo 

manifesta-se por meio de esfoliação esferoidal. Nesse fenômeno, as arestas e os vértices dos blocos 

rochosos são mais expostos ao intemperismo que suas faces, o que resulta na formação de blocos 

arredondados (Figs. 4.14 e 4.15). Tais blocos entram em processo de esfoliação, que geram novas 

superfícies paralelas e concêntricas entre si. Essas superfícies geradas podem ser confundidas com 

dobras (Fig. 4.15c) e mais comumente, com planos de foliação (Fig. 4.15b). Essas confusões podem 

ocorrer especialmente nas camadas de arenitos de espessuras métricas. 

4.3.3 - Lineações de Estiramento Mineral (Lest) e Intersecção (Lint) 

As lineações de intersecção e de estiramento mineral estão presentes na grande maioria dos 

afloramentos dos metassedimentos Macaúbas e Salinas. A lineação de estiramento mineral (Lest) é mais 

facilmente observada nas rochas do Grupo Macaúbas, e portanto, na porção oeste da área. Não fica, 

porém, restrita a essa região, uma vez que é muito evidente nos metaconglomerados da Formação 

Salinas. Por outro lado, a lineação de intersecção (Lint), resultado da intersecção de S0 com S1, é mais 
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expressiva nos meta-arenitos e metapelitos da Formação Salinas, onde as superfícies do acamamento e 

foliação são bem marcadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 - Modelo para esfoliação em blocos de rochas angulosos que geram formas arredondadas. 
Observam-se, nos planos retangulares desenhados na figura, que os planos da esfoliação representam inúmeras 
atitudes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 - a) Quartzo-biotita xisto intemperizado, ressaltando S1 (linha amarela), oblíquo a So (linha 
vermelha) e, gerando uma Lint de baixo ângulo, com caimento para NE (Ponto 169); b) Bloco com esfoliação 
esferoidal, onde a ausência do núcleo maciço poderia fazer a esfoliação ser entendida erroneamente como S1 
(Ponto 27); c) Esfoliação esferoidal que assemelha-se a um sinforme (Ponto 40); d) esfoliação com núcleo 
elipsoidal. Esse formato gera maior dificuldade de identificação quando se observa somente a esfoliação paralela 
ao eixo maior do elipsóide (Ponto 127). 
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A Lest está contida nos planos de S1, e é definida pela orientação preferencial linear dos cristais 

individuais, agregados e clastos deformados. Nos metapelitos (xistos) da Formação Salinas essa 

lineação é definida, essencialmente, pelos cristais de biotita e agregados de quartzo e em alguns 

pontos, por cristais de sillimanita (Fig. 4.16). Nos metadiamictitos, localizados na porção oeste da área 

essa lineação é nitidamente mostrada por clastos estirados na matriz pelítica (Fig. 4.17). Esses clastos 

são basicamente, de quartzo e feldspato – já alterados para caulin. O mesmo estiramento de clastos 

caracteriza essa lineação nos metaconglomerados. Em zonas de deformações cisalhanetes, paralelas ao 

acamamento, a lineação de estiramento fica contida na foliação paralela a esta estrutura e pode se 

expressar através de feições sedimentares intensamente estiradas, como é o caso dos turboglifos 

mostrados na figura 3.6a (capítulo 3). 

Para os litotipos da Formação Salinas a associação da Lest com S1 pode ser observada nos 

diagramas estereográficos sinótipos dessa estrutura, que mostram uma dispersão grande na direção 

ENE-WSW, com caimento preferencial para ENE, com um máximo em 086/24. Essa direção 

preferencial ENE-SSW também é válida para a Lest dos metadiamictitos do Grupo Macúbas, com 

máximo em 062/60 (Fig. 4.17). O alto ângulo de caimento dessa lineação nessas rochas deve-se ao 

maior mergulho da foliação S1 em que a mesma está contida.  

De acordo com o diagrama estereográfico sinótipo da figura 4.16 a lineação de intersecção Lint, 

possui a direção preferencial NNE-SSW, com caimento, em geral, de baixo ângulo para NNE, com 

máximo em 007/34. Com esta orientação, faz um ângulo de aproximadamente 30º com a direção 

potencial de eixos das dobras F1, determinada no diagrama estereográfico sinóptico do acamento (Fig. 

4.5), e um ângulo de cerca de com 80º com a lineação de estiramento. A diferença angular com a 

direção potencial dos eixos das dobras F1 pode ser explicada, inicialmente, pela quantidade de medidas 

coletadas para a lineação. Essas medidas são restritas, principalmente, pela dificuldade de se encontrar 

S0 e S1 associados, que se dá principalmente em alguns metapelitos. 

Os estereogramas da figura 4.16 mostram que mesmo com o máximo em 007/34 existe uma 

considerável dispersão da direção no quadrante NE, bem como do caimento para esse mesmo 

quadrante. Essa dispersão pode ser entendida como o resultado de uma rotação de S0 e S1 pelas fases 

de deformação posteriores. Realmente, esse fenômeno pode ser observado em alguns pontos, por 

exemplo, onde as intrusões graníticas soerguem as encaixantes (item 4.5). 

Ao se confrontar as tendências das lineações de intersecção e de estiramento mineral (Fig. 

4.16a,b) da Formação Salinas, tem-se que as mesmas possuem posição aproximadamente ortogonal 

entre si – vide máximos de 007/34 e 086/24. Os diagramas revelam, porém, grandes dispersões nas 

quais a lineação de estiramento torna-se de baixo ângulo e subparalela a lineação de intersecção. Essas 

feições estão relacionadas às deformações cisalhanteso, em sua maioria dextrais, encontradas na 

porção oeste a área.  
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Figura 4.16 - a) Diagramas estereográficos (hemisfério inferior) da lineação de intersecção e eixos de dobra; b) 
Diagramas estereográficos (hemisfério inferior) da lineação de estiramento mineral; c) Lest com cristais de biotita 
estirados, além de nódulos brancos de sillimanita também estirados (ponto 062; d) turboglifos estirados e 
apresentando “steps” – transporte tectônico para NW (ponto 001). 
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Figura 4.17 - a) Diagramas estereográficos (hemisfério inferior) da lineação de estiramento mineral do Grupo 
Macaúbas na área de estudo; b) e c) Lest com cristais de feldspato e quartzo  nos pontos 276 e 291, 
respectivamente. 

 

 

 

 

Comparando-se as orientações da foliação S1 e da lineação Lest da Formação Salinas e 

do Grupo Macaúbas, observa-se que a Lest posiciona-se obliquamente à direção do mergulho 

de S1 em ambos os casos (Fig. 4.17). Tal fato sugere uma componente obliqua à cinemática 

regional EW. Empregando os indicadores cinemáticos encontrados nos planos de S1 tem-se 

uma cinemática oblíqua dextral, com vergência para WSW. Essa cinemática dextral pode ser 

observada ainda em pequenas deformações cisalhantes na área, descritas no item 4.3.5. 

 

 

 

 73



Santos R.F. 2007. A Formação Salinas da Faixa Araçuaí, MG:  acervo estrutural e significado tectônico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.18 - a) Estereograma apresentando os máximos de S1 e Lest para os litotipos da Formação Salinas; b) 
Estereograma apresentando os máximos de S1 e Lest para os litotipos do Grupo Macaúbas. 

 

 

4.3.4 - Boudins 

Os boudins são feições geradas em campos de tensão trativa, as “zonas 1a” no elipsóide de 

deformação coaxial de Ramsay (1967), bem como em deformações não-coaxiais (Figs. 4.19 e 4.20, 

respectivamente). Essas estruturas formam-se em meios de alto contraste reológico, ou seja, em 

camadas competentes inseridas em uma matriz incompetente .  

Essas estruturas são observadas em toda extensão de afloramento da Formação Salinas, mas 

concentram-se principalmente nos metapelitos, com alguns casos no meta-arenitos. O contraste 

reológico supracitado é dado, essencialmente, pelos veios de quartzo inseridos paralelamente aos 

planos de S0 e S1, nos metapelitos e meta-arenitos. Esses veios representam a fase embrionária de D1 e 

quando se encontram em outra posição, que não a paralela a S1, ocorre o processo de transposição dos 

mesmos. Dentro desse processo de transposição, guardando os contrastes reológicos, têm-se feições 

associadas a diferentes estágios, que por sua vez podem ser associadas ao elipsóide de deformação 

coaxial de Ramsay (1967) (Fig. 4.20). 
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Figura 4.19 - Posicionamento das deformações em um cisalhamento puro ou coaxial. a) Deformação coaxial; b) 
elipsóide de deformação total para uma deformação coaxial com as zonas que apresentam deformações distintas. 
Ramsay (1967); c) dobra desenvolvida por uma deformação coaxial com suas respectivas estruturas. Ramsay 
(1967). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 - Posicionamento das deformações em um cisalhamento simples ou não-coaxial. a) Deformações 
distintas em camadas competentes em um cisalhamento simples (b); c) e d) veios de quartzo deformados em 
diferentes zonas de deformação. Esses veios estão posicionados em (a). 
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A boudinage é caracterizada pelo adelgaçamento de algumas regiões nas camadas 

competentes, no caso específico, nos veios de quartzo. Esse adelgaçamento transforma camadas 

contínuas em camadas lenticulares, sendo que essas lentes (ou os boudins) podem ser unidas por uma 

fina neck que pode vir a separar-se nas situações de extrema deformação. Na área estudada, os boudins 

de veios de quartzo podem alcançar cerca de 60 centímetros de comprimento (Fig. 4.21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.21 - Diferentes boudins encontrados na área. a) Veio de quartzo boudinado de tamanho centimétrico 
(ponto 312; b) Boudin de aproximadamente 30 centímetros, apresentando um formato peculiar da estruturas, 
arredondado e com o neck bem adelgaçado (ponto 97); c) e d) Boudins em veios de quartzo em estágio final da 
boudinagem (pontos 67 e 97, respectivamente); e) e f) Boudins de uma camada de metragrauvaca de escala 
métrica (ponto 237). Nota-se em (f) uma situação comum para as boudinage de grande escala, com o 
preenchimento da área adelgaçada por veios hidrotermais. Observa-se ainda, a diferença entre um dobramento 
isoclinal (na região a sul) que apresenta continuidade da camada, com uma boudinage (a norte). 
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Além dos boudins centimétricos de veios de quartzo, ocorrem estruturas métricas dessa 

natureza, onde cada boudin pode alcançar de duas a três dezenas de metros (Fig. 4.21f). Essas 

megaestruturas associam-se com dobras isoclinais, que facilitam o desenvolvimento de adelgaçamento 

das estruturas. Esta boudinage de grande escala envolve toda a zona de charneira, como é mostrado na 

figura 4.21. 

4.3.5 - Deformações Cisalhantes e Falhas 

O acervo estrutural da região estudada, em especial da Formação Salinas, conta com estruturas 

mais numerosas aquelas produzidas pelo comportamento dúctil dos materiais envolvidos. Dentre estas 

estão as deformações Cisalhantes dessa natureza. Além disso, esse acervo compõe-se ainda de 

estruturas rúpteis, tal como as falhas.   

As deformações cisalhantes apresentam-se com porte centimétrico a métrico, onde a 

movimentação é, em geral, de natureza dextral, na direção NE-SW (Fig. 4.22). Tais estruturas tem 

como expressão regional os grandes lineamentos de direção NE-SW, marcados nas imagens de 

satélites da região. A melhor exposição dessas estruturas encontra-se no leito do Ribeirão Luiza, que 

flui de NW para SE na porção central da área (ponto 194). Nesse local, onde afloram meta-arenitos 

bandados, são encontradas inúmeras estruturas que denotam a ação de uma transcorrência dextral, com 

com deformações cisalhantes dúcteis a dúctil-rúpteis subverticais. O sentido de cisalhamento pode ser 

obtido mediante análise de tension gashes de quartzo, dobras de arrasto e outros indicadores (Fig. 

4.22).  

As falhas encontradas apresentam, na maioria dos casos, rejeitos centimétricos que denotam 

apenas deformações localizadas. Em decorrência do pequeno rejeito, essas falhas são observadas mais 

facilmente em locais onde o acamamento compõe-se de camadas mais delgadas e lâminas, como 

mostrado na figura 4.23. Assim como as deformações cisalhantes dúcteis, os planos de falha possuem 

direção preferencial NE-SW, que condiz com a estruturação geral da área. O sentido de movimento 

observado nas falhas é reverso-dextral, ou seja, são elas de natureza oblíqua . 

Como elemento mais importante do conjunto de deformações cisalhantes tem-se a Falha de 

Taiobeiras, que marca, no local, o contato entre os metassedimentos da Formção Salinas, a leste da 

falha, com os metassedimentos do Grupo Macaúbas, na porção oeste dessa. Ela representa, 

possivelmente, uma estrutura da fase D1 que, posteriormente, foi reativada. A caracterização dessa 

falha em campo não foi possível pela falta de afloramentos, embora possua uma notável expressão em 

imagem de satélite, através de um grande lineamento muito bem definido. Em função de sua 

orientação geral e estruturas associadas, é interpretada como uma falha reversa a reversa-dextral, que 

fora posteriormente reativada em regime distensional durante a fase de deformação D2 (vide adiante). 
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Figura 4.22 - a) e b) Veios de quartzo em zona de deformação cisalhante dúctil-rúptil com cinemática dextral. 
Observa-se geração de tension gashes e ainda dobras de arrasto localizadas entre os veios, no caso (a); c) Veios 
de quartzo posicionados subverticalmente. Observa-se que o acamamento é dobrado próximo ao veio; d) Detalhe 
de (b) pra as tension gashes geradas no cisalhamento. Todos os dados referem-se ao ponto 194.  

 

 

4.3.6 - Aspectos cinemáticos e dinâmicos da fase D1

 A análise cinemática dos elementos estruturais de D1 mostra um transporte tectônico variando 

para NW a SW, com uma tendência geral para oeste. Essa cinemática domina a região onde afloram os 

metassedimentos da Formação Salinas. Contudo, na porção leste da área, ainda na Formação Salinas, 

essa vergência inverte para a direção leste. O sentido de transporte tectônico em D1 é apontado por 

alguns indicadores cinemáticos, tais como: dobras assimétricas em diferentes escalas (e.g. Figs. 4.6 e 
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4.7), veios de quartzo com tension gashes, atitude da foliação S1 e ainda por seixos rotacionados nos 

conglomerados (Fig. 4.24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 - a) Falha reversa com rejeito de aproximadamente 6 cm (ponto 155); b) falha transcorrente dextral, 
com rejeito de  aproximadamente 5 cm (ponto 194).  

 

 

Analisando esse conjunto de estruturas e indicadores cinemáticos associados à fase D1, 

conclui-se que vigorou durante essa fase um regime compressional, com componentes transcorrentes. 

Nesse regime a tensão principal máxima (σ1) encontrava-se na direção E-W. Essa tensão é interpretada 

mediante a posição dos eixos das dobras, que ocorrem com baixo mergulho ou horizontal, a lineação 

de estiramento mineral, aproximadamente na posição down-dip, além dos veios de tração horizontais 

encontrados em algumas regiões de deformações cisalhantes. As componentes transcorrentes seriam 

resultado da geometria curvilínea da bacia Macaúbas-Salinas, que tornam-se obliquas à tensão 

principal σ1 (vide figuras do capítulo 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 - Exemplos de seixos rotacionados a) parte de um conglomerado matriz-suportado, onde o seixo 
mostra uma rotação para ESE (ponto 127 - porção leste dos afloramentos da Formação Salinas); b) Corte W/E 
em um conglomerado clasto-suportado, na Pedreira Ouro Minas, localidade de São José. Nesse caso tem-se um 
clasto rotacionado de E para W. 
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4.4 - ESTRUTURAS DA FASE D2

As feições deformacionais relativas à fase de deformação D2 são observadas essencialmente 

nos litotipos do Grupo Macaúbas, mais precisamente nas rochas da Formação Chapada Acauã. Sendo 

assim, essas estruturas são restritas à porção oeste da área e, relativamente pouco expressivas como 

àquelas da fase D1.  

4.4.1 - Dobras F2

As dobras F2 possuem distribuição restrita à região oeste da área. A atribuição dessas dobras à 

uma segunda fase de deformação foi feita com base nas relações de superposição que elas 

apresentaram com relação aos elementos relativos à fase D1. Cita-se como uma dessas relações, o 

dobramento da foliação S1 e conseqüente geração de S2. Tal dobramento apresenta vergência para 

leste, oposto àquele apresentado pelas dobras da fase D1 na mesma região (Fig. 4.25). Os veios de 

quartzo gerados em D1, paralelos a S1, também são dobrados em D2 e corroboram essa superposição.  

Salienta-se que em D1 existem também dobras vergentes para leste. Nesse caso a distinção 

com as dobras F2 pode ser feita mediante face ao fato de que as dobras F1 vergentes para leste 

encontram-se na porção leste da Formação Salinas e tem S1 como clivagem plano axial, diferentemente 

de F2. 

De um modo geral, as dobras F2 são assimétricas, apertadas a abertas, de escala milimétrica a 

métrica, com vergência geral para leste (Fig. 4.25). O eixo desse dobramento mostra-se sub-horizontal 

com direção NNE-SSW e caimento variável, tanto para NNE, como para SSW. .  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.25 - Dobramento de S1 para geração de dobras F2. a) Dobra F2 apertada, localizada em região de 
intensa deformação. A essas dobras associam-se uma clivagem de crenulação (S2); b) dobra F2 suave. Observa 
que um veio de quartzo, paralelo à S1, também é dobrado. 

 

 

As observações de campo mostram que a morfologia dessas dobras está associada com a 

intensidade da deformação. As dobras abertas, com flancos normais correspondem a regiões de baixa 
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intensidade de deformação. Por outro lado, dobras apertadas, em estilo chevron, associam-se à 

deformações cisalhantes e à clivagem de crenulação. 

4.4.2 - Clivagem (S2) e Lineação de Crenulação (L2) 

Os filitos e metassiltitos do Grupo Macaúbas exibem, por vezes, uma clivagem de crenulação 

(S2), cujas cristas definem uma lineação de crenulação (L2). Como essas estruturas não foram 

encontradas nos metadiamictitos, que compõem a maior parte do Grupo Macaúbas na área, os dados 

coletados referentes a essas estruturas são escassos. Contudo, mesmo diante dessa limitação, tais dados 

são compatíveis com aqueles descritos na literatura para a mesma área, ou para áreas adjacentes. 

A clivagem descrita está notavelmente associada às dobras F2, como sendo plano axial às 

mesmas. Baseado em Passchier & Trouw (1998), essa clivagem pode ser reconhecida como uma 

clivagem de crenulação (S2), visto que nos micrólitos são encontradas crenulações, cujos domínios não 

alcançam 30% do volume total da rocha. Além disso, esses domínios são retilíneos, paralelos, e 

apresentam passagem discreta para os micrólitos. 

A clivagem em questão, quando observada na escala microscópica, mostra que suas 

superfícies consistem em bandas com espessuras milimétricas (no intervalo de 0,5 a 3 mm) e 

espaçamento que varia de 1 mm a 5 cm (Fig. 4.26). Essas bandas são formadas pela rotação passiva de 

minerais planares – as micas, que chegam a transpor completamente os planos de S1 (Fig. 4.26 e) . Esse 

processo de rotação dobra os planos de S1 segundo formas sigmoidais diversas, que variam de 

sigmóides fechados a abertos. 

Assim como as dobras F2, as formas dos sigmóides da clivagem de crenulação podem ser 

associadas com a intensidade da deformação. Em domínios de baixa deformação e dobras F2 abertas, 

S2 possui mergulho moderado a alto. Enquanto isso, em locais onde as F2 são apertadas, S2 acompanha 

com mergulhos suaves, resultando em sigmóides achatados.  

O diagrama estereográfico sinóptico de S2 mostra um trend  geral NE-SW com certa dispersão 

nas atitudes, que compreende mergulhos para NW e SW (Fig. 4.27 a), com máximo em 288/56. Essa 

variação associa-se à curvatura apresentada pelos planos axiais das dobras F2, que se assemelha às 

variações descritas para S1 e é compatível com a trama estrutural regional. Essas variações podem ser 

observadas no mapa estrutural do anexo III. 

A crenulação representa, na realidade, dobras milimétricas, que tem a superfície axial como a 

clivagem de crenulação (S2) e a cristas definidoras da lineação de crenulação (L2) (Fig. 4.26 b,c). Essa 

lineação é visualizada no plano de S1, e se caracteriza por apresentar caimentos suaves ora para NNE 

ora para SSW, com máximo em 014/05, conforme observado nos diagramas estereográficos sinótipos 

de L2. 
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A disposição de S2 e L2 na área, apesar da escassez dos dados, é compatível com os resultados 

já descritos na literatura, tais como aqueles obtidos por Marshak et al. (2006) ao estudarem os 

elementos estruturais nos domínios da Chapada Acauã. Para efeito de comparação, nesse estudo os 

autores encontraram S2 e L2 com máximos em 296/27 e 016/03, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 - Diferentes manifestações de S2 e L2 nas 
rochas pelíticas da Formação Chapada Acauã, que 
variam da escala macroscópica à microscópica. a) 
Transposição de S1 por S2 em região de intensa 
deformação; b) sigmóides abertos nos micrólitos 
(definidos por S1) e lineação de crenulação; c) 
Lineação de crenulação em mica-xisto grafitoso; d) 
sigmóides abertos nos micrólitos, ainda no mica-xisto 
grafitoso; e) sigmóides apertados com geração de S2 
pelo dobramento de S1. 

  

 

 

4.4.3 - Zonas de Cisalhamento 

As rochas da Formação Chapada Acauã hospedam zonas de cisalhamento dúctil-rúpteis 

mesoscópicas, que se instalam em planos paralelos a S2. Tais zonas são marcadas por veios de quartzo 
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(Fig. 4.28) e por uma deformação acentuada, que se dá em bandas de aproximadamente 20 a 40 cm. 

Nessas bandas encontram-se as dobras F2 apertadas, bem como as melhores exposições da clivagem de 

crenulação. Essas zonas de cisalhamento possuem uma movimentação normal e mergulho em torno de 

60º para W. Acomodam deslocamentos da ordem de dezenas de centímetros até 1 metro  e, localmente, 

são espaçadas em intervalos de aproximadamente 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 - Estereogramas sinótipos dos elementos de D2. a) Pólos de S2 e e linhas de contorno; b) Lineação 
de crenulação e respectivas linhas de contorno.   

 

 

4.4.4 - Aspectos cinemáticos e dinâmicos da fase D2

 Os elementos estruturais da fase D2 indicam transporte tectônico para E, com pouca variação 

para SE, oposto daquele apresentado em D1 ao longo de superfícies que mergulham no mesmo sentido, 

sendo, portanto de caráter normal.   
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Figura 4.28 - a) Zonas de cisalhamento dúctil-rúpteis de movimentação normal que afetam  metapelitos da 
Formação Chapada Acauã; b) detalhe na região da zona de cisalhamento onde S1 encontra-se intensamente 
deformada. 

 

 

 4.5 - ESTRUTURAS DA FASE DG

As feições deformacionais referentes às fases de deformação DD e D1 encontram-se, 

localmente, obliteradas por estruturas que claramente relacionadas a intrusões graníticas. Essa 

modificação ocorre essencialmente na porção leste e sudeste da área, onde os litotipos da Formação 

Salinas encontram-se perturbados por intrusões graníticas/pegmatíticas (Fig. 4.29). Essas intrusões 

configuram arranjos curvilíneos para as feições planares e lineares das fases anteriores e, geralmente, 

causam elevação nos mergulhos das estruturas pré-existentes. 

Os elementos gerados nessa fase são representados, exclusivamente, por dobras abertas a 

suaves e sem uma vergência definida. Tal fato representou a principal ferramenta de caracterização 

dessas estruturas, e a principal barreira para incorporá-las ao acervo de estruturas das fases D1 e D2. A 

separação dessas estruturas foi propiciada após relações de intrusões e arqueamentos dos meta-arenitos 

e metapelitos (xistos) observadas com maior propriedade no ponto 60, na rodovia pavimentada que 

liga as cidades de Coronel Murta e Salinas, onde fica evidente a interferência dos corpos pegmatíticos 

na atitude das camadas. 

Salienta-se novamente, que a relação das deformações DG e D2 é indefinida na região, em 

função da ausência de relações de corte e superposição de seus elementos. Desse modo as estruturas da 

fase DG podem ser pré, sin ou pós D2.  Especula-se, nesse trabalho, que elas tenham um caráter sin-

tectônico em relação à fase D2, conforme discutido no modelo evolutivo proposto no capítulo 6.  
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Figura 4.29 - Dobras geradas na fase DG. Observa-se em (b) um detalhe das dobras resultantes de intrusões 
pegmatíticas na porção leste e sudeste da região (Ponto 060).  
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CAPÍTULO 5 

METAMORFISMO E MICROESTRUTURAS DOS LITOTIPOS 

DO GRUPO MACAÚBAS E FORMAÇÃO SALINAS 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

A análise petrológica dos litotipos do Grupo Macaúbas e da Formação Salinas permitiu a 

caracterização de associações mineralógicas e texturais que evidenciam um metamorfismo regional de 

fácies xisto verde a anfibolito, ao qual se superimpõe um evento de metamorfismo térmico, 

relacionado às intrusões graníticas. Assim, as paragêneses encontradas envolvem quartzo, biotita, 

clorita, granada, estaurolita e sillimanita. Elas definem um metamorfismo progressivo relacionado, 

principalmente, à fase de deformação D1, que abrange toda área em questão. Definem ainda, um 

retrometamorfismo em fácies xisto verde.  

 

5.2. PETROLOGIA E METAMORFISMO DAS ROCHAS DO GRUPO MACAÚBAS 

Como anteriormente descrito (item 3.2.1), essa unidade é caracterizada por pacotes de 

metapelitos, meta-arenitos e metadiamictitos que, geralmente, se encontram em elevado grau de 

alteração intempérica. Por essa razão, as observações microscópicas foram baseadas em seis amostras 

frescas selecionadas (pontos 141, 363 e 384),  que incluem metapelitos e metadiamictitos.  

5.2.1. Os Metapelitos do Grupo Macaúbas 

A assembléia mineralógica dos metapelitos revela condições metamórficas que variam da 

fácies xisto verde a anfibolito. Os componentes principais dessa assembléia são quartzo, sericita e 

feldspato, todos em fina granulação. Como acessórios estão presentes ainda, em ordem decrescente de 

abundância, granada, estaurolita, clorita, biotita e ilmenita. Parte desses minerais acessórios destaca-se 

por se apresentar como porfiroblastos imersos em fina matriz .  

O quartzo ocorre essencialmente em ribbons orientados segundo as clivagens S1 e S2 (Fig. 5.1 

a), com comprimentos que variam de 0,2 a 1 mm. Com dimensões semelhantes, e em menor 

quantidade, têm-se os cristais granulares de quartzo, com orientação preferencial pouco desenvolvida.  

A sericita, assim como o quartzo, define as orientações de S1 e S2 e juntos representam 

aproximadamente 75% da composição mineralógica desses metapelitos. Apresenta-se em cristais 

lamelares com dimensões da ordem de 0,4 mm (Fig. 5.1 b).  
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Figura 5.1 - Metapelitos do Grupo Macaúbas ao 
microscópio. a) ribbon de quartzo orientado 
segundo S1 e S2, b) mesma figura anterior sob 
polarizadores cruzados, onde destaca-se finas 
palhetas de sericita orientadas segundo S2; c) 
cristal  de ilmenita (ilm) pré a sin-cinemático, 
bordejado por biotita (bt), que em tonalidades 
avermelhadas, também aparece na matriz, assim 
como os feldspatos (fld). 

  

 

 

Os feldspatos exibem características semelhantes às do quartzo, tanto que em alguns casos, 

principalmente nas porções de maior orientação e menor granulação, esses dois minerais podem ser 

confundidos. Esse mineral perfaz até 15 % das rochas analisadas. 

A granada apresenta-se comumente em porfiroblastos euédricos a subédricos, com tamanho 

médio de 5 mm. A análise via Microscópio Eletrônico de Varredura/Espectômetro de Energia 

Dispersiva (MEV/EDS) (Tab. 5.1 e Fig. 5.2) indicou tratar-se de granada almandina - rica em Fe, com 

uma relevante porcentagem de Mn e uma pequena contribuição de Mg.  

Os cristais de granada, em sua maioria, apresentam inclusões da matriz pelítica. Essas 

inclusões mostram-se orientadas, e remetem à foliação S1. Contudo, é notada uma leve mudança de 

orientação em relação às porções interna e externa dos porfiroblastos. Observa-se ainda, que esses 

porfiroblastos interferem, em alguns casos, na foliação externa (Fig. 5.3). Nos porfiroblastos não 

portadores de inclusões a interferência com S1 também é observada, o que inicialmente sugere cristais 

pré-cinemáticos. Na família de porfiroblastos de granada existem ainda, aqueles que possuem núcleo 

limpo e bordas portadoras de inclusões. 
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Tabela 5.1 - Composição química semi-quantitativa (via MEV-EDS) das granadas presentes nos litotipos do 
Grupo Macaúbas. 

 O Mg Al Si Ca Mn Fe 

Análise 1 20.14 1.42 15.19 26.05 3.05 4.28 29.66 

Análise 2 15,69 1,56 16,52 29,20 3,29 2,84 30,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise 2 

Figura 5.2 - Resultados das análises MEV-EDS nas granadas presentes nos litotipos do Grupo Macaúbas. Essa 
análise, qualitativa e semi-quantitativa, é feita pontualmente (vide marcação em vermelho dentro do mineral). A 
imagem em tons de cinza é feita por meio de elétrons retroespalhados (BEC – backscattering). Tonalidades mais 
claras referem-se a elementos com número atômico mais alto. 
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Todos os porfiroblastos de granada, portadores ou não de inclusões, possuem tamanho, forma 

e composição química equivalentes. Sendo assim, as relações observadas entre eles e a foliação 

regional S1 sugerem uma natureza sin-cinemática tardia para sua formação. Sin-cinemática em virtude 

das inclusões estarem orientadas segundo S1 e, tardia pelo fato dos porfiroblastos se encontrarem 

ligeiramente rotacionados e interferirem ligeiramente na foliação regional. 

Como descrito no capítulo 4 (item 4.4.2) os metapelitos do Grupo Macaúbas hospedam ainda 

uma clivagem de crenulação S2, que é perturbada pelos porfiroblastos de granada, indicando um 

caráter pré-S2 para os mesmos. Desse modo, a blastese de granada nos metapelitos fica condicionada 

ao intervalo de tempo final à geração de S1 e anterior a S2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 - Metapelitos do Grupo Macaúbas ao microscópio. a) Porfiroblasto de granada com inclusões 
orientadas. Observa-se ainda, cristais de biotita (bt) na matriz quartzo-feldspática; b) porfiroblasto de granada 
apresentando um núcleo mais limpo de inclusões se comparado as suas bordas; c) porfiroblasto de granada com 
inclusões orientadas de S1 e mostrando interferência com S2; d) mesma imagem anterior, sob polarizadores 
cruzados. Observa-se regiões de concetração de quartzo (qtz) e sericita (sr). 

 

 

Como porfiroblastos nos metapelitos do Grupo Macaúbas têm-se ainda a estaurolita, que 

ocorre em cristais xenoblásticos e idioblásticos com dimensões que variam de 1 a 6 centímetros. Na 

análise microscópica, esses porfiroblastos destacam-se pelo pleocroísmo em tons amarelados e um 
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nítido zoneamento. Nesse zoneamento, nota-se que as porções externas estão melhor desenvolvidas, 

mostrando menor quantidade de inclusões (Fig. 5.4). Em uma análise inicial, observa-se que o 

desenvolvimento desses porfiroblastos está condicionado à granulometria e composição química da 

matriz. Nas porções mais pelíticas - de menor granulometria e composição mais aluminosa, os cristais 

mostram-se mais desenvolvidos, com bordas bem definidas e menor quantidade de inclusões. Por outro 

lado, nas porções mais quartzosas e de maior granulometria, os porfiroblastos mostram-se 

esqueletiformes e com bordas suavizadas. Tais fatos estão destacados na figura 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.4 - Metapelitos do Grupo Macaúbas. a) Fotomicrografia mostrando as relações de crescimento dos 
porfiroblastos de ilmenita (ilm), granada (gr) e estaurolita (est) com a clivagem S1. Observa-se que S1 é paralela 
ao S0 e oblíqua a um embrião de S2; b) ilustração da figura anterior; c) porfiroblasto de estaurolita tipicamente 
pós-cinemático; d) cristais centimétricos de estaurolita, decussados na matriz foliada (Ponto 141). 

 

 

O crescimento dos porfiroblastos de estaurolita não afeta a foliação regional S1, visto que a 

mesma pode ser observada com orientação idêntica, interna e externamente aos cristais. Os 

porfiroblastos possuem ainda, como inclusões, porfiroblastos de granada. Tais fatos sugerem um 

crescimento pós-cinemático desse mineral. A origem pós-cinemática é corroborada por observações 

macroscópicas, onde os cristais apresentam-se decussados e comumente maclados (Fig. 5.4 d). 
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A clorita apresenta-se em pequena quantidade e, em geral, são mais ricas em Mg do que Fe2+ , 

função das suas cores naturais e de interferência (tonalidades de verde claro e cores anômalas 

acastanhadas, respectivamente). Os cristais são subédricos, prismáticos, com dimensão maior na casa 

de 0,5 a 1 mm. Apresentam-se, em grande maioria, preenchendo interstícios, o que sugere uma origem 

secundária para os mesmos (Fig. 5.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 - a) Porfiroblasto de estaurolita com fratura preenchida por quartzo (qtz) e clorita (clr); b) detalhe do 
veio de quartzo com clorita, limitado em (a).   

 

 

A biotita é encontrada em cristais orientados na matriz. Possuem tamanhos superiores a 

maioria dos cristais da matriz, com dimensões na casa de 1 a 1,5 mm. Assim como a clorita, ocorre em 

percentagens inferiores a 2% da composição total da rocha. 

Têm-se ainda nos metapelitos do Grupo Macaúbas minerais opacos. Ocorrem em cristais 

prismáticos com comprimento que variam entre 3 e 5 mm. A relação com a foliação, mostrada na 

figura 5.3, indica uma cristalização pré a sin-cinemática, visto que interferem na orientação dessa 

estrutura. Alguns desses minerais são bordejados por biotitas em uma relação, não muito clara, de 

transformação. Para sua identificação foram feitas análises MEV/EDS e os resultados indicam tratar-se 

de ilmenita (alto teor deTi) (Tab. 5.2 e Fig. 5.6).  

5.2.2. Os Metadiamictitos do Grupo Macaúbas 

A matriz dos metadiamicitos pertencentes ao Grupo Macaúbas possuem uma assembléia 

mineralógica pouco diversificada. Aproximadamente 85% de sua composição é representada por 

quartzo, biotita, sericita e carbonato. Plagioclásio, epidoto, fragmentos de rocha e clorita compõem os 

15% restantes. Microscopicamente, essa assembléia de minerais apresenta feições características de 

rochas sedimentares, bem como feições que indicam natureza milonítica. 
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Tabela 5.2 - Composição química semi-quantitativa (via MEV-EDS) dos opacos presentes nos litotipos do 
Grupo Macaúbas. 

 Si Ti V Fe 

Análise 1 0.51 46.25 0.39 52.85 

Análise 2 0.54 46.36 0.42 52.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise 2 

Figura 5.6 - Resultados das análises MEV-EDS nos opacos prismáticos presentes nos litotipos do Grupo 
Macaúbas. 
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Os grãos de quartzo da matriz, tipicamente detríticos, apresentam granulometria variando de 

0,1 mm a 5 mm. Em todas as frações granulométricas tais grãos apresentam-se com forte tendência a 

formas sigmoidais e como porfiroclastos com sombras de pressão. Os porfiroclastos são contornados 

por ribbons de quartzo e mica, em granulometria muito fina (0,2 mm), que definem uma foliação 

anastomosada. Nos grãos maiores, é comum observar também extinção ondulante. (Fig. 5.7 d). 

A biotita chega a constituir 15% da matriz e ocorre em finas palhetas, com tamanho médio de 

0,1 mm, orientadas no plano da foliação principal, ou raramente, como porfiroblastos xenomórficos. 

Características semelhantes possui a sericita, que alcança 20 % da composição mineralógica. 

O carbonato perfaz até 20% da matriz dos metadiamictitos e ocorrem basicamente de duas 

formas. Na forma mais comum, ocorre, juntamente com as micas, marcando a foliação. Além disso, 

apresentam-se também como massas irregulares, sem orientação preferencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.7 - Metadiamictitos do Grupo Macaúbas ao microscópio. a) Fotomicrografia mostrando uma textura 
tipicamente sedimentar detrítica, quando a observação é feita em grande escala; b) grãos de quartzo (qtz) 
sigmoidais, contornados por finas palhetas de biotita (bt) e sericita (sr); c) grão de plagioclásio em processo de 
saussuritização e ainda, uma matriz rica em carbonato (crb); d) grão de quartzo mostrando o resultado de uma 
deformação dinâmica com geração de subgrãos e novos grãos.  
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Na assembléia dos minerais acessórios, o plagioclásio representa o mineral de maior 

contribuição, podendo alcançar 8% do total destes constituintes. Em geral, são granulares e possuem 

bordas irregulares. Seus grãos caracterizam-se pela macla polissintética bem evidenciada. Mostram 

ainda, diferentes estágios dos processos de saussuritização e seritização (Fig. 5.7 c). 

O epidoto encontra-se associado às transformações do plagioclásio e não ultrapassam 1% da 

composição da matriz. A sericita também pode ocorrer como resultado da transformação do 

plagioclásio. Ambos caracterizam-se pelos pequenos cristais, da ordem de 0,2 mm. O epidoto desta-se 

por apresentar alta birrefringência, com cores de segunda ordem, o que pode indicar alto conteúdo de 

Fe3+. 

Fragmentos de rocha são raramente observados na matriz, em escala microscópica. Os poucos 

que ocorrem na matriz são grãos de filito, achatados segundo a foliação regional. 

A clorita ocorre em percentagens inferiores a 1% da composição mineralógica. Os poucos 

cristais apresentam pleocroísmo em tonalidades esverdeadas e cor de interferência anômala de 

primeira ordem, azulada a violeta, o que sugere cloritas ricas em Fe2+. 

5.2.3. O metamorfismo nos metassedimentos do Grupo Macaúbas 

Em função das análises microscópicas, identificaram-se fases minerais e texturas que 

permitem caracterizar uma fase metamórfica (M1) de grau médio para os metassedimentos do Grupo 

Macaúbas, bem como uma fase de retrometamorfismo.  

Os registros encontrados remetem a um metamorfismo de fácies xisto verde alto a anfibolito 

baixo, marcado por condições crescentes de temperatura e pressão. A paragênese de quartzo + 

muscovita + biotita + granada (almandina) + estaurolita encontrada nessas rochas é diagnóstica desse 

grau metamórfico. Nessa paragênese, tem-se que a associação almandina + clorita + muscovita 

permanece estável até o começo do metamorfismo de grau médio, onde então reage e forma biotita 

(ainda na fácies xisto verde) + estaurolita (início da fácies anfibolito). Nessa reação para geração de 

estaurolita, a baixa razão Mg/(Fe + Mg) da clorita é de grande importância, pois uma razão maior que 

0,25 tenderia a gerar cordierita em vez de estaurolita (Winkler 1977). A coexistência da granada rica 

em almandina, também formada em rochas com baixa razão Mg/(Fe+Mg), ocorre nesse metamorfismo 

de grau médio se a pressão  for suficientemente alta para estabilizar esse mineral. 

O retrometamorfismo é evidenciado principalmente pelo crescimento de clorita nas fraturas 

dos porfiroblastos de estaurolita e mais raramente, como porfiroblastos na matriz pelítica. A 

saussuritização dos plagioclásios também pode estar associada ao retrometamorfismo, que se 

processou nas consições da fácies xisto verde. 
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5.3. PETROLOGIA E METAMORFISMO DAS ROCHAS DA FORMAÇÃO SALINAS 

A Formação Salinas, como anteriormente enfatizado, é caracterizada por pacotes de 

metapelitos, meta-arenitos e metaconglomerados. Macroscopicamente, os metapelitos diferem-se dos 

meta-arenitos pela presença marcante da clivagem S1. As semelhanças entre os dois litotipos são 

mantidas em escala microscópica onde a clivagem S1 também se manifesta nos meta-arenitos, em 

menor grau de desenvolvimento, chegando mesmo a não ocorrer. Esses dois litotipos apresentam 

texturas de natureza sedimentar e metamórfica, o que reflete uma grande variabilidade nas intensidades 

de deformação e metamorfismo na área investigada.   

5.3.1. Os metapelitos e meta-arenitos da Formação Salinas 

A assembléia mineralógica dos metapelitos e meta-arenitos aqui atribuídos à Formação Salinas 

revela condições metamórficas que variam da fácies xisto verde a anfibolito. Os componentes 

essenciais dessa assembléia são quartzo, biotita, muscovita e feldspato. Como minerais acessórios é 

possível encontrar carbonato, granada, clorita, estaurolita, sillimatita, opacos (ilmenita), zircão e 

turmalina. Parte desses minerais acessórios destaca-se por se apresentar como porfiroblastos na matriz 

fina.  

O quartzo corresponde de 20 a 45 % da composição desses litotipos. Ocorre como grãos 

irregulares na textura detrítica arenosa ou como cristais granoblásticos na textura granolepidoblástica. 

Na textura detrítica, que caracteriza o protólito sedimentar desses metassedimentos, o quartzo 

apresenta-se com dimensões inferiores a 0,2 mm. Os cristais granoblásticos possuem tamanho médio 

de 2,0 mm e caracterizam-se pelos contatos poligonais, típicos de uma recristalização estática. Possui 

ainda, contato limitado pelos cristais de biotita, o que define a textura granolepidoblástica. 

A biotita pode ser encontrada de formas diversas e compreende de 25 a 40% da composição 

mineralógica desses metassedimentos. Na textura detrítica arenosa, esse mineral apresenta-se como 

pequenos grãos detríticos irregulares, com dimensões médias de 0,2 mm e ainda como cristais 

anédricos a subédricos, que alcançam 3 mm. Comumente, tais cristais portam inclusões de zircão, em 

cristais inferiores a 0,05 mm, marcados pelos halos escurecidos. A mudança da textura detrítica 

arenosa (ou argilosa, em alguns casos) para a textura granolepidoblástica é ditada pelas transformações 

dos cristais de biotita. Da distribuição aleatória observada na textura detrítica, passam a se orientar e  

chegam a definir os planos de S1 em texturas granolepidoblásticas. Nelas, as biotitas possuem tamanho 

médio de 3 mm, com cristais subédricos a euédricos. Os halos de zircão ainda são característicos 

dessas biotitas, que servem ainda de barreiras na recristalização do quartzo. A biotita é encontrada 

também, junto a novelos de sillimanita.  

A muscovita ocorre como cristais prismáticos, subédricos a euédricos, com dimensão maior 

entre 1 e 2 mm. Encontra-se orientada segunda a foliação e pode alcançar 19% da composição das 

rochas. 
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O feldspato ocorre em massas irregulares da ordem de 0,3 mm, com raros grãos alcançando 

1,5 mm. O plagioclásio e o ortoclásio juntos podem perfazer até 28% da composição mineralógica. Os 

plagioclásios são facilmente identificados, em virtude da macla polissintética. Por outro lado, a 

identificação dos ortoclásios é facilitada pela ocorrência dos processos de sericitização ou 

saussuritização. 

Como mineral de menor participação na composição mineralógica, a granada destaca-se por 

ser encontrada em praticamente todas as amostras analisadas. Ocorre com percentuais em torno de 5%. 

Assim como nas rochas do Grupo Macaúbas, a granada (almandina) ocorre como porfiroblastos 

euédricos a subédricos, portadores ou não de inclusões, com dimensões entre 3 e 5 mm (Fig. 5.8). As 

granadas portadoras de muitas inclusões tendem a porfiroblastos esqueletiformes. As observações nos 

diversos porfiroblastos sugerem que a quantidade de inclusões e a forma dos cristais estão associadas 

principalmente à composição da matriz. A matriz pelítica tende a ser integralmente consumida para 

geração dos porfiroblastos, deixando-os livres de inclusões, ao passo que, na matriz mais arenosa, esse 

consumo é parcial, restando à matriz constituir inclusões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 - Metapelitos e meta-arenitos da Formação Salinas ao microscópio. a) porfiroblasto poiquilítico de 
granada (gr) em uma textura metamórfica pouco desenvolvida, com biotita (bt) decussada; b) típica textura 
granolepidoblástica; c) carbonato (crb) apresentando nitidamente duas direções de clivagem, além de biotita (bt), 
muscovita (musc) e feldspato 9fld); d) cristal de biotita em processo final de cloritização.  
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A clorita ocorre em porcentagens médias de 2%, e em raras ocasiões chega a 8% da 

composição total. Algumas vezes esse mineral é produto da transformação da biotita e pode se 

apresentar em cristais com cerca de 5 mm de comprimento. As cores de interferência anômalas de 1ª 

ordem sugerem tratar-se de cloritas mais ricas em Fe2+ que Mg.  

O carbonato, com porcentagens na casa de 1%, ocorre comumente nas rochas que preservam a 

textura sedimentar detrítica, onde apresentam-se como massas irregulares contornando os demais 

grãos. Em caso isolado, esse mineral alcançou 10 % da composição mineralógica (Fig. 5.8 c). 

A sillimanita, que se apresenta essencialmente na variedade fibrolita, ocorre em novelos de 8 a 

10 mm, alongados e moderadamente orientados segundo a foliação regional. Representam cerca de 3% 

da composição mineralógica e tem ocorrência restrita aos metassedimentos próximos às suítes 

graníticas. Por vezes, esses novelos de sillimanita apresentam um núcleo opaco e anédrico (Fig. 5.9 b), 

com até 4,5 mm de comprimento. Análises MEV/EDS (Tab. 5.3 e Fig. 5.10) confirmaram a massa 

fibrosa como sillimanita e ainda, os núcleos opacos como sendo de ilmenita (Fe2TiO3). As observações 

indicam que a sillimanita resulta da alteração da biotita. Essa alteração é bem evidenciada em situações 

como da figura 5.9 b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 - a) Novelo de sillimanita (sill) orientado segundo S1; b) cristal de biotita (bt) alterando-se para 
sillimanita. Observa-se ainda, o núcleo opaco de ilmenita (ilm); c) porfiroblastos centimétricos de estaurolita 
(Ponto 169); d) cristal de estaurolita (est) com inclusões de granada (gr).  
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Tabela 5.3 - Composição química semi-quantitativa (via MEV-EDS) da sillimanita e dos opacos presentes nos 
litotipos do Grupo Macaúbas. 

 O F Na Mg Al Si Cl K Ca Ti V Mn Fe 

Ponto 1 20.85  0.19  24.49 52.35 0.59 0.32 0.26    0.95 

Ponto 2 8,39 1,90  0,20 0,19 0,65    38,53 0,30 3,27 46,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise do Ponto 1 
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Análise do Ponto 2 

 

Figura 5.10 - Resultados das análises MEV-EDS nas fibras de sillimanita e nos opacos envolvidos nos novelos. 
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A estaurolita representa um acessório de destaque em alguns afloramentos, onde os 

porfiroblastos alcançam aproximadamente 8 cm em agregados dispostos aleatoriamente em relação à 

foliação regional S1. Tal como ocorre nos metapelitos do Grupo Macaúbas, esses indivíduos crescem 

sobre a foliação e englobam também os cristais de granada. Pelas dimensões dos porfiroblastos, essas 

relações podem observadas mesmo em amostras de mão (Figs. 5.9 c, d). 

5.3.2. Os Metaconglomerados da Formação Salinas 

Como descrito anteriormente (item 3.2.2), os metaconglomerados possuem uma grande 

variedade composicional de seixos e uma matriz que se assemelha aos metapelitos e meta-arenitos. A 

matriz é composta essencialmente por quartzo, feldspato, carbonato, clorita, biotita, sericita, zircão e 

óxido de ferro (Fig. 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 - Metaconglomerados da Formação Salinas ao microscópio. a) Contato matriz/seixo nos 
conglomerados. Local onde a biotita (bt) encontra-se em processo de cloritizaçao desenvolvido; b) cloritização 
da biotita e geração de óxido de ferro (oxf). Observam-se ainda inclusões de zircão (zr); c) mesma 
fotomicrografia com polarizadores cruzados, onde observam-se cristais de feldspato (fld) com leve sericitização; 
d) detalhe do processo de cloritização da biotita e geração de óxido de ferro. 

 

Na matriz, o quartzo ocorre em cristais granulares com dimensões na casa de 1 mm, que 

mostram, por vezes, extinção ondulante. Com formas e dimensões semelhantes estão os grãos de 

feldspato, em sua maioria ortoclásio e microclina.  
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A biotita ocorre em cristais anédricos a subédricos, com tamanhos entre 1 e 2 mm. 

Frequentemente, os cristais possuem inclusões de zircão e óxido de ferro (Fig. 5.11 b,d). O zircão 

caracteriza-se pela geração dos halos pleocróicos. O óxido de ferro ocorre como cristais aciculares, 

avermelhados e sem orientação definida. São originados, juntamente com a clorita, no processo de 

cloritização da biotita. 

5.3.3. O metamorfismo nos metassedimentos da Formação Salinas 

As análises petrográficas e texturais permitem individualizar duas fases metamórficas para os 

litotipos aqui atribuídos à Formação Salinas. De imediato, uma correlação pode ser feita com a fase M1 

identificada nas rochas do Grupo Macaúbas. 

A paragênese quartzo + clorita + k-feldspato + muscovita + biotita + granada (almandina) 

caracteriza o metamorfismo do tipo Barrowiano, que equivale à fácies xisto verde superior. Assim 

como ocorre nos metassedimentos do Grupo Macaúbas, em alguns pontos acrescenta-se o mineral 

estaurolita a essa paragênese. Esse aparecimento é índice para a transição do metamorfismo de grau 

fraco para o de grau médio (Winkler 1977), ou seja, têm-se a mudança da fácies xisto verde superior 

para a fácies anfibolito inferior. Segundo Winkler (1977) a estaurolita deve ocorrer com reações que 

envolvem clorita e muscovita como reagentes, gerando biotita e quartzo, além da estaurolita. 

Nos metassedimentos em questão, foi encontrada ainda, a sillimanita – o polimorfo de Al2SiO5 

de alta temperatura. De acordo com Thompson & Norton (1968 apud Winkler 1977) o aparecimento 

de sillimanita pode seguir a reação: estaurolita + muscovita + quartzo = sillimanita + biotita + H2O, ou 

em caso de pressão mais elevada: estaurolita + muscovita + quartzo = sillimanita + almandina + biotita 

+ H2O. Contudo, o que se observa nesses metassedimentos é a origem da sillimanita através da 

transformação da biotita. 

As rochas da Formação Salinas que contêm estaurolita e sillimanita ocorrem na porção leste da 

área estudada, nas proximidades do contato com os corpos graníticos. A sillimanita, como 

mencionado, aparece em novelos fribrosos (fibrolita) envolvidos pela foliação regional. Nas rochas em 

que está presente, em grãos de tamanhos bem superiores ao normal, o quartzo apresenta-se com formas 

poligonais, de bordas retilíneas e junções tríplices. Essas feições são comuns em agregados 

monominerálicos de quartzo que sofreram recristalização estática, isto é, na ausência de tensão. 

Embora a relação entre novelos de sillimanita e a foliação, sugira uma cristalização de pré a sin-

cinemática, ela pode ter sido herdada da biotita que lhe deu origem. Na porção oeste da área, 

aglomerados de biotita apresentam feição semelhante aos novelos de sillimanita. 

A proximidade dessas rochas com os corpos graníticos da porção leste da área investigada 

sugere a influência de metamorfismo de contato. Entretanto, a orientação preferencial das micas 

presentes nestas rochas representa um fator conflitante com a hipótese de um evento de metamorfismo 

de contato, visto que, nesses casos, é comum uma textura decussada desses minerais. Porém, 
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localmente, os metassedimentos podem ter sido intrudidos por corpos graníticos quanto ainda vigorava 

um campo de tensões responsável pela orientação preferencial dos filossicatos. Admitindo a existência 

do metamorfismo de contato para os metassedimentos da Formação Salinas, ter-se-ia para a área 

investigada uma fase metamórfica M2. 

Localmente, identificaram-se ainda, transformações mineralógicas relacionadas a um 

retrometamorfismo, bem como ocorrido para os metassedimentos do Grupo Macaúbas. Essas 

transformações foram descritas anteriormente por Pedrosa-Soares (1984), Monteiro (1986), Lima et al. 

(1988) e Ulhein (1991). No presente trabalho, as modificações encontradas foram a cloritização da 

biotita e a sericitização dos feldspatos. 

 

5.4. METAMORFISMO E DEFORMAÇÃO NA ÁREA INVESTIGADA 

A análise isolada dos metassedimentos do Grupo Macaúbas e da Formação Salinas permite 

individualizar uma fase metamórfica comum para a região, aqui denominada de M1, bem como um 

retrometamorfismo generalizado. Na Formação Salinas observa-se ainda, características que remetem 

a um metamorfismo de contato, associado às intrusões graníticas, presentes na porção leste da área 

investigada. Esse metamorfismo, de caráter localizado pode ser entendido como M2, que por sua vez, 

não coexiste e deve ter precedido o retrometamorfismo.   

A fase M1, conforme descrito, mostra uma paragênese da fácies xisto verde.  Essas condições 

são comuns em áreas orogênicas, onde as rochas são deformadas e sua composição mineralógica é re-

equilibrada para as novas condições. As relações texturais e estruturais descritas anteriormente 

permitem concluir que a fase metamórfica M1 acompanhou e em parte sobreveio fase de deformação 

D1 (Fig. 5.12). 

As feições encontradas na porção leste da faixa de ocorrência da Formação Salinas 

(estaurolita, novelos de sillimanita e textura granolepidoblástica grossa) sugerem um episódio de 

metamorfismo de contato em condições de altas temperaturas (em torno de 620 ºC - Fig. 5.13). A 

sillimanita é o polimorfo de Al2SiO5 de alta temperatura e no metamorfismo de contato ocorre na 

fácies sanidinito. Na textura granolepidoblástica o tamanho dos grãos é superior a média regional e 

suas formas mostram polígonos de 5 ou 6 faces, com junções tríplices e ângulos de 120º. Esse aumento 

na granulometria, acompanhado do desenvolvimento de contatos mais regulares é a tendência natural 

da recristalização estática, que é um fenômeno de transformações dos minerais sob altas temperaturas e 

ausência de tensão. Nesse caso, salienta-se novamente que a recristalização estática deveria gerar uma 

textura decussada das biotitas, que por sua vez não ocorre nas rochas estudadas. 
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Figura 5.12 - Gráfico representativo da relação metamorfismo x deformação para os eventos mais significativos 
da área investigada.   

 

 

O retrometamorfismo, também observado em âmbito regional, é evidenciado por reações como 

saussuritização dos feldspatos e crescimento de clorita em fraturas de minerais como a estaurolita. 

Sabe-se que durante o metamorfismo regional alguns constituintes, tais como H2O e CO2, tendem a 

volatilizar. Desse modo, a sobrepressão criada com a formação dos gases gera fraturas onde os 

mesmos podem escapar. No caso do retrometamorfismo os gases, ricos em H2O e CO2, são 

introduzidos ao longo desses interstícios após a diminuição considerável da temperatura mais elevada 

do metamorfismo. Nessa situação, as reações podem se reverter, originando associações minerais 

estáveis em temperaturas mais baixas que o restante da rocha. Esse retrometamorfismo pode ter 

ocorrido logo após o evento deformacional D1, que não possui, à primeira vista, uma relação com o 

evento deformacional D2. 

Empregando um diagrama P-T de estabilidade de minerais metamórficos em metassedimentos 

pelíticos (Fig. 5.13) é possível sugerir uma trajetória para o metamorfismo regional, aplicando a 

paragênese encontrada. Essa representa a trajetória clássica para esse tipo de metamorfismo. A 

trajetória do metamorfismo de contato para algumas rochas do extremo leste da zona de ocorrência da 

Formação Salinas, próximo do contato com os corpos graníticos também é mostrada no diagrama da 

figura 5.13. 
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Figura 5.13 – Diagrama P-T de limites de estabilidade de minerais metamórficos mais comuns de metapelitos 
com as trajetórias dos metamorfismos regional e de contato. AB=albita; ALM=almandina; ALS=Al-silicatos; 
AND=andaluzita; BIO=biotita; CD=cordierita; CTD=cloritóide; ILM=ilmenita; KF=k-feldspato; KY=cianita; 
MS=muscovita; PYP=pirofilita; QZ=quartzo; RT=rutilo; SIL=sillimanita; ST=estaurolita. (Simplificado de 
Yardley 1989).  
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E UM MODELO TECTÔNICO 

PARA A EVOLUÇÃO DA FORMAÇÃO SALINAS  

 

6.1. SOBRE A IDADE DA FORMAÇÃO SALINAS 

Como demonstrado nos capítulos anteriores, a Formação Salinas contém o registro de 4 fases 

de deformação, sendo que a segunda delas (D1) é a responsável pelas estruturas dominantes do 

arcabouço da unidade. A fase de deformação D1 é, além disso, acompanhada de um metamorfismo 

regional em condições da fácies anfibolito. 

Uma comparação das estruturas relativas à fase deformacional sin-metamórfica D1, com o 

acervo do Grupo Macaúbas e demais unidades supracrustais que compõe a Faixa Araçuaí (p.ex. 

Marshak et al. 2006) mostra que, sem dúvida, elas correspondem aos elementos característicos da fase 

colisional responsável pela edificação do Orógeno Araçuaí. Este fato implicaria em que o clímax da 

deformação sin-metamórfica se daria no tempo posterior a 560 Ma - que é a idade máxima 

determinada para a Formação Salinas por Lima et al. (2002) - e não em torno de 580 Ma, como 

postulado por Pedrosa-Soares & Wiedmann-Leonardos (2000), Pedrosa-Soares et al (2001). 

Estes resultados levaram Pedrosa Soares et al. (2007) a rever e recalcular a idade máxima da 

Formação Salinas pelos dos dados geocronológicos obtidos por  Lima et al. (2002) a partir de 

determinações U-Pb SHRIMP em zircões detríticos extraídos desses sedimentos. Os mencionados 

autores concluíram que,  na realidade, o dado correto para a idade máxima da Formação Salinas é de 

588+/- 24 Ma. Esta idade implica, por outro lado, que a deposição da Formação Salinas deu-se, muito 

pouco antes ou mais provavelmente, em concomitância com a fase colisional principal do 

desenvolvimento do Orógeno Araçuaí.   

Feitas estas observações iniciais acerca da idade da Formação Salinas e de posse dos 

resultados apresentados nos capítulos anteriores e  dados disponíveis na literatura, tecem-se, a seguir, 

considerações a respeito da natureza da bacia Salinas e da sua evolução no curso da história do 

Orógeno Araçuaí. 

 

6.2. SOBRE O AMBIENTE DEPOSICIONAL E A NATUREZA DA BACIA SALINAS 

A Formação Salinas destaca-se, além de outros aspectos, por apresentar inúmeras estruturas 

sedimentares preservadas, que por sua vez representam uma ferramenta importante na caracterização 
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do ambiente deposicional da bacia Salinas. Lima et al. (2002) utilizaram essas estruturas, assim como 

a textura das rochas, a geometria dos corpos e suas relações de contato para descrever a Formação 

Salinas como um conjunto de fácies sedimentares, sendo elas: 

 Fácies Grauvaca Maciça: consiste de grauvacas não estruturadas, com granulometria 

variando de areia média a muito fina. Os pacotes alcançam até 5 metros de espessura. Nessa fácies é 

comum encontrar estruturas de carga preservadas, fator que Lima et al. (2002) interpretam como 

resultado de uma rápida deposição por corrente de turbidez lamosa de alta densidade, ou fluxo de 

detritos tipo areia-lama-fluido. Salienta-se que a hipótese de deposição turbidítica já havia sido 

proposta anteriormente (p.ex. Lima et al. 1988). Acrescenta-se aqui que essas camadas maciças são 

características da porção inferior dos turbiditos, bem como da porção proximal dos canais incisos. 

 Fácies Grauvaca Gradada: camadas que não ultrapassam 1 metro de espessura. Constitui-

se de camadas psamo-pelíticas de granulometria areia muito fina a fina, gradadas na base e com 

laminação cruzada por onda (climbing ripples) no topo. Para tal, Lima et al. (2002) interpretam uma 

deposição associada a uma corrente de turbidez de baixa densidade. 

 Fácies Grauvaca Bandada: representam pacotes com espessura em torno de 4 metros onde 

observa-se uma alternância de bandas mais claras (quartzo-feldspáticas) com espessura inferior a 20 

cm e bandas delgadas, com poucos milímetros, de coloração escura, resultado da presença de biotita. 

Para Lima et al. (2002), assim como a fácies anterior, esta resulta da deposição de correntes de 

turbidez de baixa concentração. A distinção entre essas duas fácies dá-se essencialmente na espessura 

das camadas, visto que as camadas da fácies grauvaca bandada também são portadoras de gradação. 

Nesse caso, sugere-se para ambas uma deposição associada à porção final da corrente de turbidez, na 

região dos leques . 

 Fácies Grauvaca Convoluta: com composição similar à grauvaca bandada, caracteriza-se 

por camadas com espessura da ordem de 20 cm, ricas em estruturas convolutas, semelhantes a 

sismitos. Lima et al. (2002) interpretam essa fácies como resultado de escorregamento gravitacional 

durante a sedimentação. 

 Fácies Grauvaca Brechada: representada por níveis de brechas intraformacionais com 

espessuras centimétricas. Assemelham-se à fácies anterior, sendo que distinção se dá pela deformação 

mais intensa nas camadas. 

 Fácies Arenito com Estratificação Cruzada Acanalada: apresenta estratificação cruzada 

de baixo ângulo e estratificação paralela. Os sets são formados por camadas centimétricas, onde a 

granulação varia de fina a média. Segundo Lima et al. (2002) essa fácies é indicativa de 

retrabalhamento de areias por processos de tração, que em contexto turbidítico pode evidenciar 

depósito abaixo das correntes de turbidez diluídas ou correntes de base forte, principalmente em canais 

confinados e/ou scours. 
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 Fácies Arenito com Estratificação Cruzada Hummocky: caracteriza-se pelas 

estratificações cruzadas com truncamentos de baixo ângulo, gerando estruturas do tipo hummocky. O 

quartzo destaca-se na mineralogia, tendo ainda como acessório, feldspato, biotita e muscovita. Pela 

estratificação, Lima et al. (2002) sugerem uma deposição por fluxo oscilatório ou combinado, 

associados a ondas de tempestade em ambiente plataformal. 

 Fácies Conglomerado Maciço: caracteriza-se por conglomerado polimítico, clasto-

suportado e mal selecionado. A matriz grauvaquiana abriga clastos que variam de grânulos a matacões. 

O contato basal é normalmente erosivo, com seixos na base e entalhamento canalizado. Na área 

estudada essa fácies manifesta-se em lentes com espessuras em torno de 50 metros, de orientação 

preferencial N-NE. Sugere-se, no contexto bacinal, que essa fácies represente o preenchimento dos 

canais de alimentação do sistema turbidítico.  

 Fácies Pelito: engloba os micaxistos, constituídos essencialmente por biotita, quartzo e 

muscovita, e frequentemente com porfiroblastos de granada. Lima et al. (2002) interpretam essa fácies 

como representante de argilitos e folhelhos de água profunda, onde a deposição pode associar-se a uma 

acresção vertical ou mesmo correntes de turbidez de muito baixa concentração. 

Como está evidenciado no decorrer desse trabalho, a terminologia aqui adotada para a 

classificação das rochas da Formação Salinas difere dessa apresentada por Lima et al. (2002). Essa 

diferença se dá, basicamente, no termo grauvaca - não adotado no presente trabalho, e nas 

denominações quanto ao caráter sedimentar/metamórfico. Todas as fácies descritas por Lima et al. 

(2002) puderam ser observadas em campo no decorrer do presente trabalho.  

Ainda em relação às fácies sedimentares, Lima et al. (2002) agruparam-nas em 3 associações 

de fácies distintas, que por sua vez evidenciam três ambientes marinhos: plataforma, talude e bacia. Na 

associação de fácies de plataforma foram agrupadas as fácies com granulometria mais grossa e que 

apresentam estruturas sedimentares típicas de um ambiente plataformal a turbidítico proximal. Nesse 

caso, as fácies representativas foram: grauvaca maciça, grauvaca gradada, grauvaca bandada, arenito 

com estratificação cruzada acanalada, arenito com estratificação cruzada hummocky e conglomerado 

maciço. Essa associação representa o pacote sedimentar de água mais rasa e proximal da bacia. 

As fácies grauvaca maciça, grauvaca gradada, grauvaca bandada, grauvaca convoluta e 

grauvaca brechada representam a associação de fácies de talude. Essa associação caracteriza-se pelas 

feições que indicam deslizamento gravitacional, típico da região de talude. 

Por fim, quatro fácies (grauvaca maciça, grauvaca gradada, grauvaca bandada e pelito) 

definem a associação de fácies de bacia, onde as sedimentos são caracterizados pela granulometria 

mais fina. Essa granulometria fina, por vezes em alternância rítmica de camadas, sugere um ambiente 

mais profundo de deposição com correntes de turbidez de baixa velocidade. 
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Segundo Lima et al. (2002), as três associações faciológicas indicam a deposição em um 

ambiente de leque submarino, o qual teria se desenvolvido em uma bacia profunda à frente de uma 

plataforma marinha relativamente estreita, com pronunciada quebra de talude. Nesse ambiente, os 

sedimentos depositariam-se, principalmente, por fluxos gravitacionais, em especial por correntes de 

turbidez.  

Os dados obtidos nesse trabalho corroboram o modelo deposicional proposto por Lima et al. 

(2002) e traz informações adicionais no que tange às fontes e os locais de alimentação da bacia. A 

distribuição das diversas fácies observadas  em um leque turbidítico é mostrada esquematicamente na 

figura 6.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 - Modelo esquemático de um leque turbidítico com uma associação de fácies sugerida. 

 

O empilhamento das associações de fácies e sua distribuição pela área estudada indicam que a 

Formação Salinas, muito provavelmente, contém um complexo de leques turbidíticos amalgamados, 

que mostram, porém, uma tendência geral de assorear progressivamente a bacia profunda com 

sedimentos cada vez mais grossos. Essa tendência reflete-se na sucessão vertical de pelitos, arenitos e 

conglomerados com litofácies dominantes, conforme mostrado na figura 6.2. A associação dominada 

por pelitos ocupa a porção basal da seqüência, sendo sucedida por arenitos e conglomerados, 
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configurando assim, uma seqüência de crescimento granulométrico para o topo. Isto implica em uma 

sucessão turbidítica progradante, onde fácies de leque distal são progressivamente recobertas por fácies 

de leque proximal.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 - Coluna estratigráfica esquemática mostrando a sucessão das litofácies dominantes da Formação 
Salinas na porção norte da Faixa Araçuaí.  

 

No modelo apresentado por Lima et al. (2002) não há informações acerca das disposições das 

fontes ou das pontos de alimentação do sistema turbidítico. A Formação Salinas, tal como se apresenta 

em mapa (p. ex. Pedrosa-Soares et al. 2001 - Fig. 2.6) possui uma configuração alongada segundo um 

eixo NNE. Na área estuda essa configuração é mantida e os trabalhos de campo mostram que, 

regionalmente existem variações de fácies ao longo desse eixo NNE, bem como variações ortogonais 

ao mesmo. As variações ao longo do eixo mostram uma maior concentração de fácies proximais a 

norte e também na porção central da zona de ocorrência da unidade. Em uma análise preliminar, essa 

variação de fácies indicaria uma alimentação proveniente do norte. Porém, considerando-se o quadro 

regional,  observa-se que conglomerados também são encontrados a sul da área aqui estudada, tal 

como descrito em Pedrosa-Soares et al. (1997). Além disso, há que se levar também em conta que 

clastos de granitóides e vulcânicas, provavelmente responsáveis pelo fornecimento de zircões de 

idades de até 588 Ma, só ocorrem muito a sul da área de exposição atual da Formação Salinas. Tudo 

isto leva à conclusão de que a alimentação da bacia Salinas não se deu somente a partir do norte, mas 

também de sul, mais especificamente, do arco magmático do Orógeno Araçuaí. 
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A bacia Salinas deve ter também recebido considerável aporte de sedimentos da margem 

passiva Macaúbas, a oeste, contribuição que não foi, entretanto, diretamente observada, visto que não 

foram encontrados seixos das unidades Macaúbas na unidade nos metaconglomerados Salinas. A 

dificuldade de identificação desses seixos pode ser atribuída à baixa resistência dos litotipos 

Macaúbas, quando da deposição da bacia Salinas, que tinham grande chance de se desintegrarem 

totalmente no ato da erosão e transporte. A não contribuição do Grupo Macaúbas como fonte de 

alimentação da bacia Salinas seria até mesmo incoerente, quando se observa, por exemplo, os limites 

estabelecidos para a Formação Salinas, bem como a natureza do seu substrato. Ele é constituído, a 

oeste, pelas rochas das Formações Chapada Acauã e Nova Aurora do Grupo Macaúbas, e a sudeste, 

pela Formação Ribeirão da Folha. Estas unidades correspondem às mais distais da margem passiva 

Macaúbas. Com base nesses limites, conclui-se ainda, que o substrato da Formação Salinas é 

totalmente de natureza ensiálica. 

Em suma, pode-se dizer que a seqüência Salinas necessitaria para sua acumulação de uma 

bacia profunda situada a leste da margem passiva Macaúbas e a noroeste do arco magmático do 

Orógeno Araçuaí. Uma bacia como esta poderia corresponder a uma antefossa situada entre uma 

margem passiva e uma frente de subducção ou de empurrões em aproximação, tal como é 

documentado em muitas interações de placas em colisão. Com as características que possui, a 

Formação Salinas mostra equivalência com as chamadas fácies ou seqüências sin-orogênicas flysh.   

Atualmente em desuso, a terminologia flysh, introduzida na literatura geológica por Studer 

(1827), seguiu a trajetória de muitos termos em geologia. Seu emprego indiscriminado terminou por 

degradar o seu sentido original. No Orógeno Alpino, onde foi cunhado, o termo designa um espesso 

pacote turbidítico com grande distribuição geográfica, acumulado em uma bacia marinha profunda ou 

antefossa desenvolvida entre uma margem passiva (a margem do continente europeu) e um arco 

magmático em interação colisional inicial (Microplaca Adria - Alpes Ocidental) (Fig. 6.3 a, b) Pfiffner 

(1986 apud Windley 1995). Nestas condições, o seu substrato é constituído, de um lado, pela porção 

distal da margem passiva e, do outro, pelo prisma acrescionário do complexo de subducção que dela se 

aproxima. A alimentação da seqüência turbidítica provém, tipicamente, de duas fontes básicas: da 

margem passiva em início de soerguimento e do arco magmático e frente de empurrões. O pacote tem 

grande contribuição de material carbonático, tanto na forma de detritos provenientes da margem 

passiva, como na forma de leitos de margas e lamitos pelágicos intercalados em pelitos distais. A 

seqüência como um todo é progradante, mostra crescimento da granulometria para topo e é pobre em 

macrofósseis.  

 

No caso alpino, o início da deposição deu-se no intervalo superior do Cretáceo (aprox. 90Ma) 

e perdurou até a metade do Eoceno (aprox. 40Ma). Ou seja, corresponde exatamente aos 50 Ma do 

estágio orogênico alpino (Geyer 1977, Seilacher 1967). Associações sedimentares de mesma natureza 
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foram reconhecidas em vários orógenos, podendo-se citar os Apalaches (Willians 1984), os Cárpatos 

(Royden & Karner 1984), os Urais (Brown et al. 1996), o Variscano (Matte 1991). 
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Figura 6.3 - a) Reconstrução paleogeográfica para o Cretáceo médio (90Ma) ilustrando o contexto tectônico dos 
Alpes; b) Seção ilustrativa (C-D) da geometria da zona de subducção e das bacia flysh geradas (Pfiffner 1992 
apud Windley 1995).  

 

Ao se buscar um tal cenário na geologia do Orógeno Araçuaí, vê-se porém, que os 

remanescentes do arco magmático são hoje encontrados somente a  cerca de 100 km a sudeste da zona 

de ocorrência da Formação Salinas, como é mostrado no mapa da figura 2.6. Além disso, a zona de 
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ocorrência dessa  formação tem a sul uma grande exposição do embasamento, representado pelo Bloco 

de Guanhães (Figs. 2.2 e 2.6), o qual deveria corresponder, provavelmente, a um alto distal da margem 

Macaúbas.  

Postula-se, então, que a bacia flysh correspondente à porção preservada da Formação Salinas 

seria limitada a leste, não pelo arco magmático, mas por uma frente de empurrões que representaria a 

continuidade norte, no domínio ensiálico, da zona de subdução situada mais a sul. A sul, a bacia 

Salinas seria limitada pelo alto externo da margem passiva, representado pelo Bloco de Guanhães. 

 

6.3. SOBRE A EVOLUÇÃO TECTÔNICA DA BACIA SALINAS  

Como descrito nos capítulos anteriores, além do conjunto de rochas aqui atribuídos à 

Formação Salinas, a área estudada conta ainda com metassedimentos do Grupo Macaúbas e granitos da 

Suíte G4. Os metassedimentos do Grupo Macaúbas já foram amplamente estudados e são entendidos 

como representantes de todos os estágios de desenvolvimento de uma bacia neoproterozóica que 

evoluiu do rifteamento continental a uma margem passiva (e.g. Pedrosa-Soares et al. 2001) (Fig. 6.4). 

Nesses estágios, de acordo com Ulhein (1991), vários processos de sedimentação são observados, tais 

como depósitos glacio-marinhos parcialmente retrabalhados por depósitos gravitacionais. Para a Suíte 

G4, tem-se que esses granitóides associam-se à fase do colapso orogenético, que foi marcada pela 

retomada dos episódios magmáticos após um período de quietude, que se estendeu de 560 Ma a 535 

Ma (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 - Modelo apresentando a fase inicial da bacia Macaúbas, com geração de crosta oceânica. 

 

 

Desse modo, entre a deposição das unidades do Grupo Macaúbas e o colapso orogenético têm-

se a evolução da Bacia Salinas. Levando-se em consideração a idade máxima corrigida da Formação 

Salinas de 588 +/- 24 Ma e o fato de ter ela experimentado a deformação sin-metamórfica principal da 

história do orógeno, conclui-se que, imediatamente após a sua acumulação, ela seria levada ao 

 112



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 48, 140 p., 2007 
 
 

soterramento e atingida pela frente de empurrões associada ao fechamento progressivo da bacia 

precursora do orógeno, provavelmente pelo mecanismo do quebra-nozes, tal como postulado por 

Alkmim et al. (2006) (Fig. 2.5).  

O colapso, provavelmente em concorrência com as intrusões G4 promoveria o abatimento de 

toda a zona de ocorrência Salinas, colocando-a praticamente na posição atual e possibilitando a sua 

preservação. 

6.3.1. A Fase de Deformação D1

Adotando-se o modelo da tectônica quebra-nozes de Alkmim et al. (2006), os dados coletados 

na área indicam que a fase de deformação D1 resultou de um campo de tensões compressivo, tendo a 

tensão principal (σ1) na posição horizontal e orientada na direção EW. Nuclearam-se estruturas com 

sentido geral de transporte tectônico para W, e subordinadamente para E, nas porções oeste e leste da 

área, respectivamente (Fig. 6.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 - a) Modelo simplificado para a geração de estruturas NE-SW na bacia Salinas, como resultado de um 
campo de tensões EW. Esse modelo corrobora ainda os cisalhamentos dextrais encontrados na área, bem como os 
dobramentos NE-SW, com caimento suave do eixo para NE, mostrados em (b).  

 

 

De acordo com Pedrosa-Soares et al. (2001) a subducção dirigida para E seria responsável pelo 

fechamento do oceano Adamastor-Brazilide, cuja terminação corresponderia à Bacia Macaúbas, que 

conteria assim dois segmentos, um ensimático e outro ensiálico. Além disso, a subducção ocasionaria 

uma granitogênese pré-colisional, resultando na formação um arco magmático (Fig. 6.6), no intervalo 

de tempo entre 625 Ma e 585 Ma (Pedrosa- Soares & Wiedmann-Leonardos 2000). De acordo com 

Alkmim et al. (2006) a subducção, e conseqüentemente o fechamento da Bacia Macaúbas, teria 

ocorrido de forma “forçada”, em decorrência das inúmeras colisões ao longo da margem externa do 

 113



Santos R.F. 2007. A Formação Salinas da Faixa Araçuaí, MG:  acervo estrutural e significado tectônico. 
 

cráton São Francisco-Congo, tal como o bloco do Paranapanema (Seer et al. 2001, Valeriano et al. 

2004). Segundo o autor essa proposta explica a continuidade da colisão após a subducção, com 

magmatismo pós-orogênico e espessamento crustal. 

A origem do grande volume de magma gerado nessa fase colisional ainda é discutível, visto 

que a subducção sugerida para tal consumiu uma placa oceânica ainda jovem e relativamente pouco 

extensa. Como o tamanho da placa está associado diretamente com sua capacidade de produzir 

magmatismo, é improvável que a subdução representou a única fonte de magmas para o arco descrito 

por Pedrosa- Soares & Wiedmann-Leonardos (2000). Possivelmente, o início do processo distensional 

com geração da margem passiva elevou o limite da astenosfera/litosfera, pelo adelgaçamento da crosta. 

Em seguida, a subducção forçada da dorsal bloqueou o escape do magma da astenosfera, o que 

desestabilizaria a base da crosta que veio a fundir em um volume considerável de magma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 - Modelo para deposição dos sedimentos da Formação Salinas em um ambiente compressional.  

 

 

Nesse cenário colisional, com o fechamento da bacia Macaúbas, inicia-se a deposição dos 

litotipos da Formação Salinas, visto que os mesmos apresentam estruturas deformacionais equivalentes 

àquelas presentes na Formação Chapada Acauã e demais formações do Grupo Macaúbas. 

Sendo assim, tem-se que a continuidade do esforço compressional, responsável pela 

subducção, possibilitou, posteriormente, a geração de amplas dobras assimétricas, abertas a isoclinais, 

na Formação Chapada Acauã - do Grupo Macaúbas, bem como na Formação Salinas (Fig. 6.6). Essas 

dobras possuem eixos horizontais a sub-horizontais e direção N10E a N30E. Esse dobramento associa-

se a uma foliação proeminente na região de direção geral N18E com mergulho baixo (~28º) para SE, 

assim como para NW. Zonas de cisalhamento dúcteis-rúpteis com cinemática dextral também 

representam estruturas geradas nessa fase e são compatíveis com os modelos da figura 6.5. 

Esses resultados encontram reafirmação na literatura examinada para a Faixa Araçuaí, 

principalmente na porção central dessa, onde tais estruturas são entendidas como resultado do Evento 
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Brasiliano (Uhlein et al. 1986, Uhlein 1991, Pedrosa-Soares et al. 1992, Dussin & Dussin 1995, Uhlein 

et al. 1998, Pedrosa-Soares & Wiedmann-Leonardos 2000, Pedrosa-Soares et al 2001, Peres et al. 

2004, Gradim 2005, Alkmim et al. 2006 e Marshak et al. 2006), de natureza colisional (Alkmim et al. 

2003, Alkmim et al. 2006), ocorrido entre 585 e 560 Ma (Pedrosa-Soares & Wiedmann-Leonardos 

2000). 

6.3.2. As Fases de Deformação D2 e DG

Como descrito nos itens anteriores, os elementos que caracterizam a fase de deformação D2 

concentram-se na porção oeste da área estudada, mais precisamente nos litotipos da Formação 

Chapada Acauã. As estruturas geradas nessa fase caracterizam-se por truncar as estruturas geradas em 

D1. Essa relação é bem evidenciada quando se observa os dobramentos vergentes para leste. Tais 

dobramentos possuem uma envoltória com a mesma direção de mergulho, para leste. O intenso 

dobramento em D2 gera, via de regra, uma clivagem de crenulação plano axial às dobras, muito 

relevante na região.  

Em uma correlação com a literatura, tem-se que a área de abrangência dessas estruturas 

encontra-se nos domínios da Zona de Cisalhamento Chapada Acauã, definida em Alkmim et al. 

(2002), Alkmim et al. (2006) e Marshak et al. (2006), como uma zona de cisalhamento distensional. 

Essa interpretação resultou das estruturas descritas, dentre elas, dobras com vergência para o pós-país 

associadas a uma clivagem de crenulação penetrativa, cuja superfície envoltória também mergulha 

para o pós-país. Outras estruturas como zonas de cisalhamento normais antitéticas e tension gashes 

verticais também foram encontradas para região e podem ser observadas na figura 6.7, que sintetiza as 

estruturas descritas para essa zona.  

As estruturas descritas sugerem deslocamentos normais para oeste associados a uma grande 

movimentação de massa para leste. Esse conjunto define um par cisalhante cuja dinâmica difere do 

campo de tensões de D1, pois nesse caso a tensão principal (σ1) encontra-se na posição vertical. 

De acordo com Alkmim et al. (2002) e Marshak et al. (2006) e corroborado ainda com os 

dados de Gradim (2005), a tensão principal (σ1) resultaria no colapso orogenético experimento pela 

Faixa Araçuaí entre 520 e 500 Ma (idades U-Pb de Whittington et al. (2002) e dados isotópicos de 

Sr/Nd de Martins et al. (2002) interpretados por Pedrosa-Soares et al. 2003). Outros dados obtidos na 

Faixa Araçuaí corroboram essa interpretação, tal como a idade de 509 Ma pelo método Ar-Ar 

(Ribeiro-Althoff et al. 1997), em biotitas associadas a xistos da Zona de Cisalhamento Pedra Branca, 

que Peres et al. (2004) interpretou como uma zona de reativação durante o fenômeno do colapso 

orogenético. 
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Figura 6.7 - Perfil da borda leste da Serra do Espinhaço (W) até o alto do embasamento próximo à cidade de 
Senador Modestino Gonçalves mostrando as estruturas da Zona de Cisalhamento Chapada Acauã, segundo 
Marshak et al. (2006). 

 

 

O acervo estrutural aqui descrito para a fase D2 é compatível com as estruturas descritas em 

Alkmim et al. (2002) e Marshak et al. (2006). Além disso, o posicionamento da área reforça a 

interpretação desses autores. O fenômeno do colapso aproveitou as estruturas geradas na fase D1 e deu 

origem a novas estruturas. Dentre essas destaca-se a Falha de Taiobeiras, que posicionou a Formação 

Salinas sobre o Grupo Macaúbas (Fig. 6.8).  

A fase de deformação DG descrita nesse trabalho possui feições restritas em quantidade e em 

distribuições espacial. Tal fase consta de deformações ocasionadas em decorrências de intrusões ígneas 

na porção leste da área. Essas intrusões correspondem às suítes G5 e principalmente, G4, de Pedrosa-

Soares e Wiedemann-Leonardos (2000), com idades de 530 a 500 Ma, e definidas como sendo de 

ambiente pós-colisional. 

Alkmim et al. (2006) sugerem que um magmatismo tardio foi desencadeado pelo colapso 

orogenético, que por sua vez resultou em uma descompressão e uma possível fusão parcial em níveis 

crustais médios a profundos. Esse magmatismo sugerido pode representar com propriedade parte das 

intrusões descritas como a causa de DG. Salienta-se que o posicionamento em menores profundidades 

do limite litosfera/astenosfera proporcionado na etapa de margem ativa poderia ter facilitado essa 

atividade ígnea. 
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Figura 6.8 - Modelo litoestrutural final para as rochas da Formação Salinas e do Grupo Macaúbas expostas na 
porção norte da Faixa Araçuaí, no Estado de Minas Gerais.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES  

 

Os dados e resultados obtidos no presente estudo levaram às seguintes conclusões:  

1) A área estudada, na porção norte da Faixa Araçuaí, representa um local ímpar na 

caracterização dos metassedimentos da Formação Salinas, que são separados, grosso modo, 

em pelitos, arenitos e conglomerados, todos metamorfisados em fácies xisto verde a anfibolito. 

2) Dentre as litologias associadas à Formação Salinas, os meta-arenitos são aqueles que 

apresentam maior diversidade, principalmente em relação à quantidade e ao tipo de estruturas 

sedimentares preservadas. Essas estruturas permitem diferenciar os meta-arenitos em litofácies 

distintas.  

3) A associação das litofácies permitiu confirmar a Formação Salinas como resultado de um 

sistema de leques turbidíticos associados aos ambientes de plataforma, talude e bacia 

profunda, onde os sedimentos depositaram-se, principalmente por corrente de turbidez. 

4) Parte das estruturas sedimentares da Formação Salinas mostra vestígios de deformações sin-

deposicionais. Tal fato sugere um ambiente de deposição agitado, de alta sismicidade.  

5) Além das deformações sin-deposicionais, os litotipos da Formação Salinas contam ainda com 

elementos tectônicos relativos a duas fases deformacionais, D1 e D2.  

6) A primeira fase de deformação (D1) é representada por dobras assimétricas e isoclinais em 

diversas escalas (F1), clivagem (S1), lineação de estiramento mineral (L1), boudins, fraturas de 

tração preenchidas por quartzo e zonas de cisalhamento dúctil-rúpteis que, em conjunto, 

refletem transporte tectônico dirigido para oeste e para leste. As estruturas dessa fase são 

visíveis em toda área estudada. 

7) De um modo geral, o acervo estrutural de D1 resulta de um campo de esforços compressivos 

E-W com transporte tectônico para oeste, em direção ao cráton do São Francisco. Contudo, na 

porção leste da área, esse transporte inverte-se para leste, de tal forma que a configuração final 

das megadobras de D1 mostra um leque de dobras com bipolaridade na vergência.  

8) Esse campo compressivo, responsável pelas estruturas D1, sugere uma associação com o 

estágio colisional do Evento Brasiliano. De acordo com idades de cristalização de plútons sin-

colisionais no núcleo cristalino do Orógeno Araçuaí, este estágio compreende um período 
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entre 585 e 560 Ma, que resultou no fechamento do oceano neoproterozóico Adamastor-

Brazilide. 

9) Restrita à porção oeste da área, a fase de deformação D2 é representada por dobras de escala 

métrica a centimétrica (F2), clivagem (S2) e lineação de crenulação (Lcren), e zonas de 

cisalhamento dúctil-rúpteis. Esse conjunto de estruturas registra transporte tectônico para leste.  

10)  As dobras F2 são limitadas por envoltárias que também mergulham para leste. Em geral, são 

dobras apertadas que ocorrem como uma cascata de dobras. A essas dobras associa-se uma 

clivagem plano axial S2 que, por sua vez, é paralela a planos de cisalhamento com 

movimentação normal para oeste. Desse modo, tem-se configurado um par cisalhante formado 

pelas dobras vergentes para leste, e os planos cisalhantes, para oeste. 

11) Essa configuração de par cisalhante associada ao acervo estrutural de D2 sugere uma tensão 

principal posicionada na vertical. Como as estruturas de D2 obliteram as de D1, é evidente que 

o evento responsável por D2 é posterior àquele de D1. A dinâmica e a temporalidade de D2 são 

compatíveis com o evento do colapso orogenético. Esse colapso ocorreu no período de 520 a 

500 Ma (idade de granitos pós-colisionais do núcleo do orógeno). 

12)  Esses granitos são responsáveis ainda pela fase deformacional DG. De caráter local, DG 

representa, principalmente, o arqueamento das estruturas pré-existentes de D1, visto que não 

mostra relação direta com D2, pois restringe-se a porção leste da área. 

13)  Pelos dados e interpretações apresentados a área estudada reúne elementos dos principais 

eventos associados à evolução do Orógeno Araçuaí. A Formação Salinas, entendida 

anteriormente como livre desses eventos, mostra-se agora, coadjuvante na evolução do 

orógeno, pois depositou-se durante a fase principal da orogenia e foi preservada, 

possivelmente, graças ao colapso desse orógeno.  

14) As características da Formação Salinas permite enquadrá-la como uma seqüência de deposição 

do tipo flysh, onde correntes de turbidez são acumuladas em uma bacia marinha profunda ou 

antefossa, que se desenvolve entre uma margem passiva e um arco magmático ou uma frente 

de empurrão, de modo a ser alimentada por ambos. Esse é exatamente o cenário observado na 

Orógeno Araçuaí, com o Grupo Macaúbas e o arco magmático (suítes G2 e G3). 
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Anexo I 

Pontos de Campo 

 
Ponto Coord-E Coord-N Altitude (m) Ponto Coord-E Coord-N Altitude (m)

1 788406 8210708 432 49 800298 8161881 311 
2 787781 8210785 489 50 800372 8162647 357 
3 787629 8212839 504 51 801220 8163323 364 
4 788431 8213361 514 52 800746 8163718 364 
5 790142 8214716 431 53 802064 8163795 377 
6 793351 8214405 512 54 803136 8164908 340 
7 794273 8214289 512 55 804418 8166559 360 
8 797933 8216698 587 56 804869 8167504 376 
9 798182 8217169 597 57 805468 8168730 362 

10 782174 8205702 654 58 805591 8169898 394 
11 780927 8204266 587 59 806049 8171169 384 
12 779962 8202457 583 60 805745 8171472 397 
13 815642 8228795 817 61 805596 8172537 512 
14 815188 8227792 841 62 805585 8172955 523 
15 805938 8224376 739 63 805501 8173147 796 
16 805252 8223701 731 64 804496 8174511 486 
17 804467 8222972 700 65 804085 8175093 500 
18 803986 8222947 674 66 802638 8175356 540 
19 801065 8222433 572 67 802165 8175088 556 
20 800101 8222050 640 68 801326 8175298 604 
21 798865 8221626 591 69 800818 8175530 554 
22 797686 8219330 600 70 799717 8175751 490 
23 798374 8218254 610 71 799174 8176133 468 
24 797851 8245281 733 72 798566 8176216 469 
25 796643 8242760 636 73 798130 8176279 454 
26 795924 8241691 713 74 797770 8176325 432 
27 795435 8239856 711 75 797230 8176617 396 
28 794867 8239056 734 76 796159 8177814 357 
29 794652 8238892 702 77 795731 8178473 419 
30 795119 8238423 650 78 794548 8179397 388 
31 794911 8235836 661 79 793878 8180095 382 
32 795158 8235233 646 80 793536 8181426 458 
33 795590 8234176 594 81 792997 8183171 387 
34 795661 8230607 538 82 792460 8184812 469 
35 794860 8230137 547 83 792119 8186631 400 
36 794832 8229541 522 84 791258 8188609 418 
37 792626 8226305 552 85 791320 8188966 399 
38 791057 8223005 593 86 790471 8203372 448 
39 789046 8220201 559 87 790394 8204388 451 
40 789087 8219649 567 88 790532 8205498 442 
41 781714 8222008 734 89 790451 8208121 452 
42 781270 8221851 772 90 790199 8203798 463 
43 771401 8229607 964 91 790433 8209495 469 
44 760638 8213100 812 92 819001 8198001 680 
45 759565 8210393 819 93 816335 8174101 656 
46 800213 8160051 281 94 815165 8173495 603 
47 799929 8160589 304 95 814629 8172895 597 
48 799917 8161397 312 96 813407 8172682 518 
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Ponto Coord-E Coord-N Altitude (m) Ponto Coord-E Coord-N Altitude (m)
97 813094 8172548 525 151 790217 8201777 460 
98 812563 8171336 516 152 788177 8201044 435 
99 811413 8170932 439 153 787904 8200350 423 
100 810373 8170592 403 154 787689 8199055 427 
101 807995 8170422 370 155 786931 8195492 422 
102 806773 8169685 354 156 785957 8196026 521 
103 805578 8168064 360 157 785741 8195424 415 
104 798802 8175325 581 158 786984 8199291 433 
105 798831 8174798 579 159 787864 8200822 422 
106 800021 8173826 753 160 786827 8198770 514 
107 800132 8173159 858 161 785614 8197694 557 
108 802275 8171093 755 162 785271 8196752 551 
109 802642 8170714 725 163 784609 8196240 446 
110 799301 8172204 809 164 792387 8202354 445 
111 788565 8161013 589 165 791830 8203335 506 
112 786957 8160991 311 166 792527 8203814 534 
113 788100 8161264 520 167 794437 8202630 451 
114 788741 8160971 611 168 796240 8204234 583 
115 792135 8183888 374 169 796648 8205454 516 
116 789708 8179499 431 170 796266 8206351 613 
117 789356 8179043 530 171 793979 8207392 717 
118 788889 8178958 620 172 792620 8207226 594 
119 788536 8178795 658 173 791272 8207113 520 
120 776923 8173027 613 174 790936 8211450 477 
121 776518 8171472 493 175 791971 8212544 494 
122 776333 8171066 495 176 792659 8212720 514 
123 775412 8170994 531 177 794174 8213471 511 
124 774193 8170906 446 178 794722 8213686 517 
125 773055 8169096 419 179 799587 8214076 519 
126 791405 8190723 425 180 801342 8215608 528 
127 791913 8190361 414 181 802419 8216115 541 
128 792706 8190510 424 182 804194 8216275 547 
129 793535 8190259 421 183 805107 8216060 548 
130 794485 8190317 455 184 808986 8215983 579 
131 796062 8189970 465 185 810637 8216744 630 
132 797738 8189330 549 186 810150 8217466 570 
133 798454 8187729 778 187 813545 8216996 572 
134 798420 8186668 726 188 814628 8218051 592 
135 818116 8189950 608 189 814856 8219141 611 
136 758675 8196281 946 190 817943 8218296 603 
137 759691 8190916 1012 191 814334 8216832 604 
138 766770 8186876 738 192 786844 8216781 574 
139 767014 8186161 702 193 786068 8216149 557 
140 767658 8184828 697 194 783811 8217976 525 
141 767016 8183913 611 195 783044 8216511 553 
142 759101 8200211 727 196 782185 8218922 570 
143 760832 8199482 709 197 780080 8218447 645 
144 763589 8198681 720 198 779784 8218061 611 
145 764748 8201013 561 199 779618 8217878 603 
146 776074 8198589 570 200 797100 8213085 539 
147 775080 8197961 630 201 797103 8212123 561 
148 773199 8193611 696 202 797670 8211539 575 
149 783185 8185650 536 203 798384 8211575 648 
150 782837 8185265 555 204 809773 8212090 816 
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Ponto Coord-E Coord-N Altitude (m) Ponto Coord-E Coord-N Altitude (m)
205 812186 8209493 841 259 774479 8215400 784 
206 812646 8210105 805 260 773573 8215599 712 
207 814730 8212078 846 261 773242 8215407 694 
208 814970 8211988 837 262 772246 8215139 755 
209 815038 8212541 838 263 771597 8215012 826 
210 815662 8212789 795 264 769904 8214413 814 
211 815624 8213369 761 265 770957 8214052 810 
212 816882 8213429 823 266 771513 8213860 823 
213 809020 8210713 820 267 773395 8211627 803 
214 808713 8210559 797 268 795651 8204767 515 
215 792399 8195771 443 269 795851 8202076 460 
216 792299 8196387 433 270 798159 8204724 552 
217 793270 8195034 433 271 798728 8204718 561 
218 795632 8194511 459 272 799011 8204669 569 
219 797188 8194499 475 273 799514 8204603 603 
220 798425 8195269 468 274 774038 8214716 735 
221 799582 8195208 537 275 771675 8215866 681 
222 800142 8194540 489 276 767918 8212806 898 
223 800694 8194522 499 277 770709 8211751 833 
224 801628 8194339 504 278 771302 8212808 715 
225 803083 8193363 615 279 772243 8211196 774 
226 786598 8212115 539 280 770395 8210473 840 
227 784745 8213193 610 281 773628 8208010 672 
228 783831 8212424 644 282 774728 8207189 737 
229 782774 8214333 540 283 774577 8206603 709 
230 781744 8214682 614 284 775210 8205704 709 
231 777686 8215543 753 285 775867 8204580 731 
232 773649 8218721 756 286 767436 8207633 834 
233 773068 8219209 836 287 768513 8205601 833 
234 790896 8209685 490 288 773101 8205234 809 
235 790248 8209904 448 289 771221 8201770 846 
236 790615 8210307 457 290 769277 8203178 861 
237 791246 8210401 462 291 770810 8201052 843 
238 790573 8213254 468 292 772477 8198733 798 
239 800362 8210151 648 293 773465 8199027 772 
240 800257 8209791 627 294 771072 8197029 830 
241 799930 8208415 590 295 774124 8201051 689 
242 799894 8208240 577 296 773414 8201378 725 
243 800297 8206901 603 297 770252 8196127 814 
244 800718 8208556 598 298 770945 8195436 839 
245 799762 8210593 734 299 773116 8193655 705 
246 803089 8211145 720 300 773339 8194151 624 
247 803327 8210067 688 301 773686 8194791 587 
248 807174 8211835 792 302 770753 8192518 794 
249 807043 8211257 740 303 771145 8189282 792 
250 786599 8212117 546 304 773733 8187478 750 
251 786043 8212232 502 305 777581 8189063 738 
252 783810 8212411 661 306 780911 8181898 747 
253 781446 8211611 583 307 799210 8176431 468 
254 777520 8211622 588 308 800736 8176934 504 
255 778583 8216993 647 309 801144 8176657 559 
256 808958 8210035 804 310 797197 8177397 394 
257 783235 8215438 531 311 797884 8178291 382 
258 774648 8215343 820 312 799039 8178606 401 
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 Ponto Coord-E Coord-N Altitude (m) Ponto Coord-E Coord-N Altitude (m)
313 801519 8180361 424 367 773946 8231654 951 
314 802191 8182077 439 368 796745 8231649 544 
315 793091 8183098 411 369 796985 8233420 556 
316 795048 8183152 403 370 797717 8233995 553 
317 793876 8184967 501 371 798310 8232858 543 
318 798765 8186987 770 372 795793 8231322 550 
319 802489 8188631 649 373 794192 8232044 610 
320 805073 8188732 775 374 796239 8230678 512 
321 804180 8185077 685 375 796996 8230341 577 
322 811482 8185307 883 376 798543 8228304 522 
323 813654 8183385 587 377 798953 8228004 560 
324 814626 8184181 693 378 798106 8227963 523 
325 814195 8187571 802 379 795131 8228437 528 
326 817607 8185644 685 380 795542 8227870 504 
327 808381 8188377 837 381 795804 8226905 507 
328 811273 8192036 804 382 786626 8236641 694 
329 811424 8193332 823 383 786513 8236778 719 
330 806125 8194894 788 384 785848 8237539 703 
331 810576 8194463 840 385 778692 8240673 966 
332 807703 8196708 764 386 780652 8239759 928 
333 810042 8197815 820 387 782757 8242308 955 
334 812918 8196726 779 388 785002 8243618 985 
335 816387 8194494 618 389 785443 8242543 974 
336 812363 8197656 796 390 786987 8240076 889 
337 812140 8199251 896 391 786746 8237667 838 
338 812682 8201578 926 392 797325 8216936 570 
339 812295 8203155 898 393 799277 8217981 631 
340 815320 8202840 772 394 800630 8218274 634 
341 806690 8202638 797 395 799990 8223197 568 
342 788844 8209803 519 396 798216 8224723 515 
343 788125 8217603 568 397 800645 8226064 526 
344 789082 8219607 564 398 800821 8224551 523 
345 790812 8223066 578 399 803123 8225091 596 
346 792545 8224880 520 400 801948 8223934 540 
347 793470 8223797 507 401 797333 8231246 609 
348 792540 8226219 568 402 800617 8230011 535 
349 794825 8229558 528 403 801374 8231912 564 
350 788998 8219897 563 404 803520 8230889 570 
351 790963 8221731 514 405 804835 8231500 565 
352 792384 8225644 507 406 805085 8231234 564 
353 794306 8226922 553 407 806461 8231134 604 
354 789693 8228394 562 408 807482 8230442 590 
355 787807 8226217 585 409 773720 8201025 705 
356 788077 8224030 612 410 774251 8201023 683 
357 788466 8222490 549 411 775328 8200537 663 
358 789106 8222061 552 412 777967 8201262 632 
359 788015 8228342 550 413 788234 8209995 584 
360 783495 8226343 683     
361 779932 8231834 829     
362 779435 8232310 730     
363 778305 8233162 716     
364 779260 8233341 798     
365 777895 8234069 875     
366 774431 8234675 922     
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Anexo II 

Mapa Litoestrutural 
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Anexo III 

Seções Litoestruturais 
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Anexo IV 

Mapa de Pontos 
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